


Atualmente, passamos por um 

momento delicado. As aflições da 

quarentena ultrapassam o estresse e 

ansiedade do confinamento e chegam 

a situações de higiene, saúde pública 

e empregabilidade.

O Grupo HOPE se propõe a distribuir à 

sociedade mais carinho e esperança 

através de diversas ações.



Quem precisa das máscaras?

TODOS!

As máscaras serão o novo item ESSENCIAL, assim como as nossas peças de 
lingerie.

Elas serão utilizadas como sinal de cuidado aos funcionários, clientes, amigos, 
familiares.

Além da nossa carteira de clientes, procure vender os kits em outros 
estabelecimentos - como mercadinho local, postos de gasolinas. Afinal, todos 
estão procurando máscaras de segurança e proteção!



• Confeccionado em dupla 

camada de tecido 100% 

algodão fio penteado, 

super macio e respirável

• Produto lavável e 

reutilizável

• Elástico em microfibra 

5mm, leve, maleável e 

extremamente 

confortável

• Secagem rápida



KMS06
KIT 10 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL 
(BSO - 5 BRC + 5 SRT ou PSO - 5 PTO + 5 SRT)* - Tam U

*Cores: 50% do pedido será na cor escolhida (preto ou branco) e

50% sortido (diversas cores sortidas sem possibilidade de escolha).

• Tecido: 100% ALGODÃO

• Confeccionada em dupla camada de tecido 
100% algodão fio penteado, super macio e 
respirável

• Produto lavável e reutilizável

• Secagem rápida

• Elástico leve, maleável e extremamente 
confortável

• Medidas: altura centro 14,5cm x largura 
superior 22cm x largura inferior 20cm x 
elástico 20cm.

• As máscaras são embaladas em kits com 
10 unidades em embalagem plástica, com 
código de barras do kit e etiqueta
adesiva com composição e instruções de 
lavagem.



CONDIÇÃO COMERCIAL 

Quantidade MÍNIMA de compra: 200 kits (2.000 unidades)

Quantidade MÚLTIPLA de compra: 100 kits (1.000 unidades)

Pagamento em 30 dias (Cartão de Crédito ou Boleto após análise)



SIGA AS INSTRUÇÕES DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE

➔ Se a máscara ficar úmida, troque 

imediatamente;

➔ O uso dessa peça é individual e nunca 

compartilhado;

➔ A recomendação é trocar de máscara não 

descartável a cada 2 horas, devido a umidade 

na região da boca.



Como usá-la?

• Antes de colocar a máscara, faça a higienização das mãos;

• Segure os dois elásticos, um lado com cada mão;

• Aproxime-a do rosto;

• Posicione os elásticos nas orelhas;

• Verifique se está bem posicionada cobrindo do queixo ao nariz;

• Para tirar a máscara, remova-a por trás. Não toque na frente da 

máscara.

Recomendamos 10 

MÁSCARAS POR PESSOA, 

garantindo assim, 

segurança para todo o 

seu dia! 5 peças por dia, 

conseguindo lavar, 

alternando com peças já 

limpas.



Quais os cuidados de higiene e lavagem? 

• Lavar antes de usar;

• Deixar a máscara de tecido de molho com sabão neutro ou sabão de coco e água, por aproximadamente 1 hora;

• Retirar a máscara de tecido da água e lavar em água corrente até a retirada completa do sabão;

• Deixá-la novamente de molho por 15 minutos em solução de 1 litro de água e 1 colher de sopa de vinagre de 

álcool;

• Retirar a máscara de tecido da solução e deixar para secar;

• Após secá-la, se possível passar com auxílio de ferro de passar;

• Repita o processo de higienização sempre após o uso;

• Recomendamos o uso da máscara por no máximo 2h. consecutivas. Após esse período ela deve ser 

esterilizada novamente;

• Atenção: a máscara de tecido é de uso único, não deve ser compartilhada.



Agradecemos a confiança e 

vamos ajudar a espalhar a 

ESPERANÇA pelo mundo!




