
 

   

 

Eastman expande seu portfólio de 

ofertas de sustentabilidade com 

resinas recicláveis Cristal™ One para 

cosméticos 

  

FusionPKG é a primeira empresa de design a lançar o Cristal One em 

embalagens genéricas e personalizadas 

 

 

A Eastman (NYSE: EMN) lançou o Eastman Cristal™ One, um portfólio de resinas 

Resin Identification Code 1 (RIC1) projetadas para atender às demandas de 

embalagens de paredes grossas para cosméticos de luxo. Esses produtos 

inovadores são os primeiros materiais RIC1 que permitem a produção de potes 

transparentes de até 12mm de espessura. 

https://www.eastman.com/pages/home.aspx


 

A FusionPKG, uma empresa Aptar Beauty + Home, está lançando vários 

produtos usando Cristal One, bem como outras resinas sustentáveis do 

portfólio Cristal Renew da Eastman com altos níveis de conteúdo reciclado 

certificado. *Cristal One também estará disponível como Cristal™ One Renew 

com até 50% de conteúdo reciclado certificado, gerado pelas tecnologias de 

reciclagem molecular da Eastman. Esses produtos fornecem conteúdo 

reciclado certificado e reciclabilidade RIC1, proporcionando às marcas a 

liberdade de design que precisam. 

 

“Com as resinas recicláveis Cristal One e o amplo portfólio de materiais 

Eastman Renew, FusionPKG agora pode oferecer uma solução mais sustentável 

sem comprometer nosso amplo portfólio”, disse Daniel Campbell, engenheiro 

sênior de sustentabilidade e embalagens da FusionPKG. “O que realmente se 

destaca com essas resinas é como elas nos permitem criar a embalagem de 

alta qualidade e cristalina pela qual nós somos conhecidos, ao mesmo tempo 

em que apoiamos as principais iniciativas de sustentabilidade de nossas 

marcas”, finaliza Campbell. 

 

FusionPKG está lançando cinco de suas distintas criações de embalagens 

personalizadas no novo portfólio Cristal da Eastman, incluindo a série Max Out 

em sua coleção Space Max de merchandising. A coleção Space Max apresenta 

um frasco sem ar, um conta-gotas moderno, um frasco atmosférico e um frasco 

com doe-foot em Cristal Renew, bem como um frasco para cuidados com a pele 

em Cristal One. 

 

Por meio do FusionPKG BeautyLab, a divisão turnkey da FusionPKG, a empresa 

pode criar formulações inovadoras para fornecer uma abordagem de soluções 

totais. A Fusion PKG também planeja trabalhar com marcas para desenvolver 

embalagens personalizadas usando toda a linha de Cristal Renew com 

conteúdo reciclado certificado e Cristal One. 

 

“Estamos empolgados por trabalhar com FusionPKG para apresentar o Cristal 

One e o Cristal One Renew. A sensibilidade de design elegante e de ponta da 

FusionPKG era exatamente o que estávamos procurando para trazer um 

produto totalmente novo para o mercado”, disse Tara Cary, gerente de 

desenvolvimento de mercado para cosméticos e cuidados pessoais da 

https://fusionpkg.com/


Eastman. “Com o portfólio do Cristal One, somos capazes de reunir o melhor 

dos dois mundos – reciclado e reciclável – e ainda fornecer um desempenho 

superior que marcas e casas de design inovadoras, como Fusion PKG, exigem 

para suas embalagens hoje”, finaliza Cary. 

 

O Cristal One atende às diretrizes da Califórnia/ASTM para a designação RIC1 e 

obteve o reconhecimento de Orientação Crítica da APR para reciclagem. Outros 

reconhecimentos adicionais estão sendo analisados e serão publicados em 

breve. O portfólio do Cristal One inclui Cristal One, Cristal One Pro e Cristal EN 

e os materiais Renew correspondentes – oferecendo às marcas opções para 

atender a uma grande variedade de aplicadores para produtos de cuidados 

com a pele e cosméticos coloridos com espessuras da parede de até 12mm. 

 

Visite eastman.com/cristal para obter mais informações sobre os materiais 

Cristal One e Eastman Renew para embalagens de produtos de cuidados com 

a pele e cosméticos coloridos. 

 

*O conteúdo reciclado é obtido alocando-se os resíduos plásticos reciclados 

nas resinas Eastman Renew usando um processo de balanço de massa 

certificado pelo ISCC. 

 

 

Sobre a Eastman  

Fundada em 1920, a Eastman é uma empresa global de materiais especiais, que 

produz uma ampla gama de produtos encontrados em itens que as pessoas 

usam todos os dias. Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de forma 

material, a Eastman trabalha com os clientes para entregar produtos e soluções 

inovadoras, mantendo o compromisso com a segurança e a sustentabilidade. 

O modelo de crescimento impulsionado pela inovação da empresa aproveitou 

as vantagens de plataformas de tecnologia de classe mundial, profundo 

envolvimento do cliente e desenvolvimento de aplicativos diferenciados para 

aumentar suas posições de liderança em mercados finais atraentes, como 

transporte, construção e consumíveis. Como uma empresa globalmente 

inclusiva e diversificada, a Eastman emprega aproximadamente 15.500 

pessoas em todo o mundo e atende clientes em mais de 100 países. A 

companhia teve, em 2020, receitas de aproximadamente US $8.5 bilhões e está 

http://eastman.com/cristal


sediada em Kingsport, Tennessee, EUA. Para mais informações 

visite www.eastman.com. 

 

Sobre FusionPKG 

FusionPKG faz parte do AptarGroup, Inc., líder global no projeto e fabricação de 

uma ampla gama de soluções de entrega de medicamentos, distribuição de 

produtos de consumo e ciência de materiais ativos. FusionPKG é um provedor 

de soluções completas para a indústria da beleza. A empresa oferece uma 

gama completa de embalagens para cuidados com a pele e cosméticos 

coloridos com recursos de sustentabilidade, fórmulas totalmente 

personalizadas e recursos de embalagem e soluções turnkey integradas por 

meio do FusionPKG BeautyLab com um laboratório de formulação de última 

geração interno. A atenção aos detalhes e o compromisso com a excelência 

tornaram o FusionPKG um parceiro indispensável para marcas líderes de 

beleza como Estée Lauder, Too Faced, Tarted, Rodan + Fields, Urban Decay e 

Murad. Seja projetando um pacote personalizado com funcionalidade única, 

integrando formulações limpas de nível varejista de ponta com embalagem 

para uma velocidade de comercialização mais rápida ou trazendo um tipo 

inteiramente novo de produto ao mercado, o FusionPKG sempre excede os 

padrões para premiação, produtos de beleza vencedores que ofuscam e 

superam o desempenho. 

 
 

 

Contatos para a Imprensa 

Tel: +55 11 98933-4840 | +55 11 98933-4840 

Manuel Quilarque: manuelquilarque@aboutcom.com.br 

Laiza Piassali: laizapiassali@aboutcom.com.br 

Bárbara Nogueira: barbaranogueira@aboutcom.com.br 

 

 

 
--  
Bárbara Nogueira 

T: +55 11 5096-5401 

barbaranogueira@aboutcom.com.br 
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https://www.linkedin.com/company/aboutcom/
https://www.youtube.com/channel/UCiWaCQdmvVRxCgYV-aU6sYg
https://www.facebook.com/aboutcom

