
A busca pela criação da “embalagem perfeita” se tornou uma  

viagem de autoconhecimento para a Tec Italy, empresa de  

produtos de cuidado profissional para cabelos, parte da família 

de marcas Nattura Labs. Tec Italy desafiou o designer de produto, 

Cajaplax a criar um design sofisticado e minimalista, com  

objetivo de se destacar nas prateleiras e apelar para os padrões 

exigentes de cabelereiros profissionais. Após uma busca  

exaustiva, a empresa descobriu a solução ideal com The Glass 

Polymer™ família de materiais cosméticos da Eastman. A sua 

versatilidade inspirou a Tec Italy a transformar suas linhas de  

produtos, resultando em “uma ótima combinação de luxo,  

sofisticação e alta tecnologia“.

Com The Glass Polymer, a Tec Italy encontrou a combinação 

perfeita de transparência, durabilidade e resistência química para 

maximizar as propriedades dos seus produtos. Usado para criar  

a tampa da nova garrafa assinada que define o novo design das 

embalagens da marca, The Glass Polymer traz a  

possibilidade de paredes espessas com aspecto  

cristal, visual sofisticado e surpreende na resistência,  

que protege o topo da garrafa contra impactos e  

previne possíveis derramamentos.

Sua versatilidade deu à Cajaplax a liberdade de criar  

uma embalagem luxuosa e funcional, mas que, ao  

mesmo tempo, atenda as exigências e expectativas  

do público alvo. O design angular traz maior  

estabilidade e facilita o uso. A resistência química  

do The Glass Polymer é ideal para proteger as  

propriedades essenciais dos ingredientes botânicos  

dos produtos. Cajaplax encontrou na Eastman conhecimento 

técnico, experiência e um suporte para dar vida ao seu novo de-

sign, moldado com perfeição em todas as etapas, desde a  

concepção até os processos finais de validação.

Uma brilhante reinvenção

Inspirado no modelo futurista de Inovação de Embalagem, a  

Tec Italy desenvolveu uma forma totalmente nova de apresentar 

seus produtos, criando múltiplas dimensões em soluções para 

cuidados com os cabelos. Cada classificação com foco nas  

necessidades específicas, cores e texturas, resultando em uma 

linha de produtos concebidos para funcionar em conjunto. O  

resultado para Tec Italy é ¨um produto único que se destaca 

como líder mundial em soluções integradas para os cabelos“.

O polímero de vidro inspira
novas dimensões no cuidado dos cabelos.
A Tec Italy descobre o copolímero Eastar™ AN014 e uma nova linha 
de produtos especializados em cuidado com os cabelos nasce. 
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Embora as informações e recomendações contidas aqui sejam apresentadas de boa fé, a Eastman Chemical Company (”Eastman”) e 
suas controladas não oferecem nenhuma representação ou garantia quanto à sua veracidade ou precisão. Deve-se determinar por 
conta própria sua adequação e completude para o uso próprio, para a proteção do meio  ambiente, e para a saúde e segurança de seus 
funcionários e compradores de seus produtos. Nada contido  neste documento deve ser interpretado como uma recomendação para 
usar-se qualquer produto, processo, equipamento ou formulação em conflito com qualquer patente, de modo que não oferecemos 
representações  ou garantias, expressas ou implícitas, de que seu uso não infringirá qualquer patente. NENHUMA  REPRESENTAÇÃO 
OU GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO OU DE 
QUALQUER OUTRA NATUREZA SÃO REALIZADAS AQUI, NO QUE  TANGE AS INFORMAÇÕES OU O PRODUTO A QUE AS 
INFORMAÇÕES SE REFEREM, DE MODO QUE NADA  AQUI CONTIDO ISENTA QUAISQUER DAS CONDIÇÕES DE VENDA DO 
VENDEDOR.

As Fichas de Dados de Segurança que fornecem precauções visando a segurança, as quais devem ser  observadas ao se manusear e 
armazenar nossos produtos, estão disponíveis online ou por meio de solicitação. Deve-se obter e revisar as informações de 
segurança do material disponíveis, antes do manuseio dos nossos produtos. Se quaisquer materiais mencionados não forem nossos 
produtos, deve-se observar a higiene industrial apropriada e outras precauções de segurança recomendadas por seus fabricantes.

© 2017 Eastman. As marcas Eastman aqui mencionadas são marcas comerciais da Eastman ou de uma de suas subsidiárias. ou estão 
sendo usados sob licença. O símbolo ® indica o status de marca registrada nos EUA; as marcas podem também estar registradas 
internacionalmente. As marcas que não pertencerem à Eastman aqui mencionadas são marcas registradas de seus respectivos 
proprietários.

Eastman Chemical Company
Escritório Corporativo
P.O. Box 431
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Para mais informação do The Glass Polymer™  
família de materias cosméticos, visit e 
www.eastman.com\theglasspolymer.


