Eastman e Babelito comemoram 9 anos de parceria,
promovendo o bem-estar das mães e seus bebês na Argentina
As mamadeiras da Babelito são fabricadas com o copoliéster Tritan™ da
Eastman, livre de BPA e de fácil limpeza, o que reverte em confiança para seus
consumidores
São Paulo, 27 de agosto de 2018 – A Babelito, fabricante há mais de 47 anos de artigos
inovadores para cuidados com o bebê, foi uma das primeiras empresas da Argentina a
substituir o policarbonato (PC) pelo copoliéster Tritan™ da Eastman, há 9 anos, na
produção de mamadeiras. Ainda hoje, a companhia continua inovando com o Tritan livre
de BPA em suas mamadeiras.
A troca não apenas permitiu que a empresa cumprisse com a proibição de PC em
mamadeiras, ocorrida em 2008, mas também trouxe como benefício para os produtos
da marca, que as mães se sentissem confiantes sobre a procedência dos itens que
entram em contato com seus bebês.
E as novidades continuam. Recentemente, a Babelito lançou 7 modelos de mamadeiras
nos mercados argentino e sul-americano. Todos são feitos com Tritan, livre de BPA,
com a mesma transparência e brilho do vidro, mas sem o risco de quebra. Tritan também
possibilita que elas tenham excelente durabilidade na máquina de lavar louças, por isso
é fácil mantê-las limpas e higienizadas, o que contribui para saúde do bebê.

"Devido à sua resistência química, o Tritan é um copoliéster que possui excelente
desempenho nos diferentes ambientes em que está submetido. Portanto, a garrafa
permanece límpida e não retém odor ou sabor, ambos atributos muito importantes para
os pais”, disse Rogério Dias, gerente de vendas de plásticos especiais da Eastman para
a América Latina.
“Na Babelito, procuramos o melhor material para cumprir com as regulamentações e
para fornecer tecnologia superior que deixa os pais confiantes e seguros. Escolhemos
o Tritan, pois este atende aos recursos de segurança que o consumidor precisa. Isso é
refletido na limpeza mais fácil do produto, o que dá tranquilidade à mãe" acrescenta Luis
Pillado, presidente da Linea Para el Bebe, Babelito SA da Argentina.
Sobre a Eastman:

A Eastman é uma empresa global de materiais avançados e aditivos especiais que produz uma
ampla gama de produtos encontrados em itens que as pessoas usam todos os dias. Com um
portfólio de negócios especializados, a Eastman trabalha com seus clientes para oferecer
produtos e soluções inovadoras, mantendo um compromisso com a segurança e com a
sustentabilidade. Suas abordagens orientadas pelo mercado são favorecidas por plataforma de
tecnologia de classe mundial e de suas posições de liderança em atrativos mercados finais, tais
como transporte, construção civil e produtos de consumo. A Eastman se concentra em criar valor
consistente e superior para todos os interessados. Como uma empresa globalmente
diversificada, a Eastman atende clientes em mais de 100 países e, em 2016, obteve receitas de
aproximadamente US $ 9,0 bilhões. A empresa está sediada em Kingsport, Tennessee, EUA e,
emprega, aproximadamente, 14.000 pessoas em todo o mundo. Para obter mais informações,
visite www.eastman.com
Sobre a Babelito:
A Babelito desenvolve e fabrica produtos de puericultura, com o objetivo de oferecer produtos
com qualidade, utilidade, inovadoção e segurança para o bebê e sua mãe. Uma de suas maiores
conquistas da empresa é a mamadeira com duas posições de apoio, com a qual ganhou patente
de invenção a nível internacional.
A Babelito é uma empresa argentina que, por meio de novas tecnologias, cria e aprimora
produtos para atender as necessidades do bebê e da mãe, melhorando o tempo de alimentação,
amamentação, higiene, brincadeiras e segurança, visite www.babelito.com
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