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FREE| Nesta temporada, a linha de 

denins de alta performance amplia 

sua gama de produtos, com tecidos 

que inovam os padrões de 

elasticidade do mercado e traz 

duas opções:  

  

- UPCYCLE PET: Versão stretch do 

denim feito com fibras de poliéster 

de garrafas PET recicladas e 

algodão reciclado, resultando em 

zero resíduo e redução de insumos. 

Seu processo de produção conta 

com as seguintes tecnologias 

sustentáveis: separação de retalhos e resíduos de algodão; transformação dos 

retalhos em fibras; mistura do algodão reciclado com fibras novas de algodão; 

fiação e engomagem com amido residual proveniente da indústria da batata chips; 

tingimento Acquasave® by Santista, reduzindo o consumo de água; e tecelagem 

com trama de algodão ou de poliéster PET, reciclados 

  



HIGH PERFORMANCE l Com  o 

aumento da prática de esportes 

urbanos ao redor do mundo e sua 

influência cada vez maior na moda, 

migrar a tecnologia das roupas 

esportivas para o jeanswear é 

garantia de conforto e versatilidade, 

sem abrir mão de forma e do estilo. 

Nesta temporada, a linha de denins 

de alta performance é ampliada 

com tecnologias exclusivas que 

garantem mais conforto e 

mobilidade:   

  

- TRI-BLEND TECHNOLOGY®: 

máxima elasticidade com alta 

preservação da forma do jeans em situações de maior desempenho no cotidiano. 

Importante direcionamento para a temporada, o Athleisure se apropria dos tecidos da 

linha para evoluir o estilo casual e, assim, oferecer um novo patamar de conforto. 

  

 

 

 

 

 

 



DENIM THERAPY®| A linha de 

artigos que associa moda a 

saúde, bem-estar e proteção 

também amplia suas inovações 

em tecnologia, com tratamentos 

de alto desempenho que trazem 

benefícios para o corpo:  

  

- SVELT: é o denim com 

propriedades cosméticas que 

melhoram o aspecto da celulite, 

reafirmando, tonificando e 

suavizando a pele. Nesta estação, 

ganha nova cor. 

  

- REPELLER: tem tecnologia repelente de insetos transmissores de diversas 

doenças, como o Aedes Aegypti, transmissor/responsável pela dengue, zika vírus e 

chikungunya, sendo mais um aliado na prevenção dessas doenças. E vem com nova 

cor.  

 


