
AJUDA A
PREVENIR

O RISCO DE
IRRITAÇÕES

UMA HIGIENE FEMININA 
SAUDÁVEL, NATURAL 
E ECOLÓGICA

Clinicamente testado
“não irritante”

Made with Organic Cotton
Certified by ICEA Nr. GOTS 2010-009
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PRODUTOS QUE 
CUIDAM DA SAÚDE DAS 
MULHERES E DO 
MEIO AMBIENTE

n a t u r a l  c o t t o n

Testado Dermatologicamente 
“Não Irritante”

Todos os produtos da Masmi são 
dermatologicamente testados como 
Hipoalergénicos “não irritante” por 
laboratórios independentes.
Adequado para todas as mulheres e 
perfeito para mulheres com pele 
sensível.

Materiais biodegradáveis e 
compostáveis

Os produtos Masmi são fabricados com 
as matérias-primas mais biodegradáveis. 
Os produtos Masmi contêm entre 75% e 
100% de materiais biodegradáveis e 
compostáveis.

“clinically tested”
non irritating
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Produtos certi�cados e registados

Os nossos produtos têm certi�cação biológica por:

Nossos produtos não são branqueados com cloro.

ICEA - padrão GOTS  
Produtos fabricados com algodão biológico.

Pensos higiénicos, tampões, protegeslip, discos de 
amamentação e gama de algodão cosmético:

Toalhetes de Higiene Íntima e Desmaquilhantes:

Toalhetes para Bebé e Gel de Higiene Íntima:

Licença para produtos de algodão de:

Veganos
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ECOBIO COSMETIC
Produtos cosméticos elaborados privilegiando o uso 
de ingredientes biológicos e substâncias químicas 
naturais.

ECOCERT - COSMOS ORGANIC
Produtos fabricados com ingredientes de origem 
biológica e natural.

COTTON INC 
O selo de algodão garante o conteúdo de algodão 
nos produtos.

VEGAN
Os produtos Masmi não contêm ingredientes de 
origem animal e não foram testados em animais.

Made with Organic Cotton
Certified by ICEA Nr. GOTS 2010-009

Ao longo da sua vida,
uma mulher poderá usar mais de

 20.000
pensos, protegeslips e tampões.
Por isso é tão importante saber 

de que esses produtos
são feitos.

i



Missão

Proporcionar uma escolha mais saudável, natural e 
ecológica para a higiene feminina e do bebé.

Objectivos

 • Saúde, os nossos produtos foram testados como 
 Hipoalergénicos “não irritante”.

 • Respeito pelo ambiente, produtos com menor 
impacto ambiental, respeitando e protegendo o 
nosso planeta.

 • Compromisso Social, promovemos um estilo de 
vida sustentável que garanta os direitos dos trabalha-
dores em toda a cadeia de cultivo e produção e 
ajudando as pessoas mais desfavorecidas.

Investigação e Desenvolvimento

Credenciada como uma empresa inovadora com o selo 
PYME INNOVADORA concedido pelo o Ministerio de 
Economía e Competitividad de Espanha, para apoiar e 
reconhecer competências às empresas que apostam 
na Inovação.

Fundada em 2006, somos uma empresa espanhola 
situada em Balsareny, Barcelona, especializada na 
produção de uma gama completa de produtos de 
Higiene Feminina, feitos com Algodão Biológico 
Certi�cado, e outros produtos cosméticos para o 
cuidado da mulher e bebé, também com certi�cação 
biológica.

As nossas instalações estão localizadas numa bela 
paisagem, no edifício de uma antiga fábrica têxtil 
construída em 1872 chamada 'La Rabeia'. Com uma 
superfície de mais de 10000 m² onde 5500 m² são 
edifícios com diferentes áreas: produção, 
armazenagem e escritórios.

A nossa localização estratégica permite-nos distribuir 
facilmente os nossos produtos por estrada, mar e ar.

COHITECH 
Cotton High Tech



 PENSOS

Pensos Alas Dia

A maioria dos pensos disponíveis no mercado são 
normalmente feitos com materiais não naturais 
que podem causar irritação na pele das mulheres 
e pode também danificar o meio ambiente. A sua 
composição geralmente é:

Camada superior feita com plástico ou outro 
material sintético.

Núcleo absorvente feito com superabsorventes 
ou polpa de celulose. A polpa de celulose é obtida 
das árvores e pode ser tratada mecanicamente ou 
quimicamente.

Camada impermeável feita com plástico não 
biodegradável.

Geralmente contêm superabsorventes e perfume.

Os Pensos Masmi são a escolha mais saudável, natural 
e ecológica para a higiene feminina dado que a sua 
composição respeita a Saúde das mulheres e o 
Ambiente.

Camada superior e núcleo absorvente feito com 
Algodão Biológico Certi�cado, que é cultivado sem o 
uso de pesticidas ou herbicidas químicos.

Camada impermeável feita com material 
biodegradável.

Sem perfumes e superabsorventes.

Branqueados sem cloro.

Produto biológico certi�cado por ICEA de acordo com 
o padrão GOTS.

Produto vegano, não foi testado em animais ou foram 
utilizados ingredientes de origem animal.

OUTRAS MARCAS

10u.

Ultra�nos com Alas

Invólucro Individual Biodegradável

240



Pensos Anatómicos

Anatómicos

Para todos os tipos de perdas

16u.10u.

Pensos Alas Noite

Ultra�nos com Alas

Invólucro Individual Biodegradável

Made with Organic Cotton
Certified by ICEA Nr. GOTS 2010-009
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280 8u.

Pensos Alas Extralongos
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325 225



PROTEGESLIP

Recomendado para uso diário

Protegeslip Ultra�nos

Cada vez mais mulheres usam Protegeslip 
diariamente. A maioria dos Protegeslip que 
encontramos no mercado são feitos com 
plásticos que podem criar um micro-clima de 
humidade-calor, uma situação ideal para a 
proliferação de bactérias, fungos e irritações. A 
sua composição geralmente é:

Camada superior feita com plástico ou outro 
material sintético.

Núcleo absorvente feito com superabsorventes 
ou polpa de celulose. A polpa de celulose é 
obtida das árvores e pode ser tratada 
mecanicamente ou quimicamente.

Camada impermeável feita com plástico não 
biodegradável.
Podem conter perfume.

Os Protegeslip Masmi são feitos com materiais amigos 
do ambiente. São muito macios para a pele e perfeitos 
para o uso diário.

Camada superior e núcleo absorvente feito com 
Algodão Biológico Certi�cado, que é cultivado sem o 
uso de pesticidas ou herbicidas químicos.

Camada impermeável feita com material 
biodegradável.

Sem perfumes e superabsorventes.

Branqueados sem cloro.

Produto biológico certi�cado por ICEA de acordo com 
o padrão GOTS.

Produto vegano, não foi testado em animais ou foram 
utilizados ingredientes de origem animal.

OUTRAS MARCAS

Invólucro Individual Biodegradável

24u. 155



24u.

Protegeslip Anatómicos 2in1 Protegeslip diário Maxi

30u.

Protegeslip Adaptáveis

30u.

Ajustável a cueca ou tanga Protecção extra-longa

Made with Organic Cotton
Certified by ICEA Nr. GOTS 2010-009
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155 180 225

Recomendado para uso diário
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TAMPÕES
A maioria dos tampões convencionais que pode-
mos encontrar no mercado são feitos com:

Viscose ou núcleo absorvente em rayon. A 
Viscose é um fibra sintética; é muito absorvente 
e ao mesmo tempo também pode produzir desi-
dratação da mucosa vaginal.

Não têm véu de segurança ou é feito com mate-
riais sintéticos. Se os tampões não tiverem véu 
de segurança há algum risco de que as fibras 
possam permanecer no corpo da mulher após o 
uso do tampão.

Os tampões Masmi são confortáveis e permitem às 
mulheres manter o seu ritmo diário de vida, 
sentindo-se seguras e protegidas.

Núcleo absorvente feito com Algodão Biológico 
Certi�cado, que é cultivado sem o uso de pesticidas 
ou herbicidas químicos.

Véu especial de segurança, em algodão biológico, em 
torno do núcleo absorvente, previne que as �bras 
permaneçam no corpo da mulher e torna a extracção 
mais suave.

Sem perfumes e superabsorventes.

Branqueados sem cloro.

Produto biológico certi�cado por ICEA de acordo com 
o padrão GOTS.

Produto vegano, não foi testado em animais ou foram 
utilizados ingredientes de origem animal.

OUTRAS MARCAS

Super PlusRegular

Tampões Sem Aplicador

Super

15u.18u. 18u.
12-15g9-12g6-9g

Organic Cottonlock™ veil patent pending
COTTONLOCK™



Super PlusRegular Super

Tampões Com Aplicador de Cartão Biodegradável

Mini

Made with Organic Cotton
Certified by ICEA Nr. GOTS 2010-009
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14u.16u. 14u.18u.
12-15g9-12g6-9g<6g

Véu especial de segurança em algodão biológico





GAMA DE
MATERNIDADE

Pensos Pós-parto

Design extra-longo para absorver as descargas após o 
nascimento. Núcleo absorvente macio e confortável 
em Algodão Biológico Certi�cado. Camada exterior em 
tecido não tecido de Algodão Biológico que evita que 
as �bras �quem na ferida. Camada impermeável 
biodegradável e adesivo para �xar. Sem perfume e 
superabsorventes.

Fabricado com Algodão Biológico Certi�cado. São 
suaves para o peito e garantem o nível ideal de 
humidade do mamilo para evitar a desidratação. 
Camada impermeável biodegradável e adesivo para 
�xar. Sem perfume e superabsorventes.

Protecção Máxima Formato AnatómicoMacios e Confortáveis Suave para sua pele

10u.

Discos de Amamentação

30u.

Made with Organic Cotton
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Protegeslip Pensos higiénicos Dia Pensos higiénicos Noite

PARA JOVENS E 
FLUXO LIGEIRO

Made with Organic Cotton
Certified by ICEA Nr. GOTS 2010-009
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10u. 10u.12u. 200180 210

Ultra�nos com alas

MasmiGirls é a nova geração de pensos 
higienicos e protectores para adolescentes e 
�uxos suaves.

Camada superior e núcleo absorvente feito com 
Algodão Biológico Certi�cado, que é cultivado 
sem o uso de pesticidas ou herbicidas químicos.

Camada impermeável feita com material 
biodegradável.

Sem perfumes e superabsorventes.

Branqueados sem cloro.

Produto certi�cado ecologicamente 
pela ICEA sob o padrão GOTS.

Produto vegano, não foi testado em 
animais ou foram utilizados 
ingredientes de origem animal.



Tamanho S Tamanho M Tamanho L

Para mulheres menores de 18 anos 
e que não mantenham 
regularmente relações sexuais.

Para mulheres menores de 25 anos 
que não tenham tido �lhos por 
parto vaginal.

Para mulheres maiores de 25 anos 
ou que tenham tido �lhos por 
parto vaginal.

1 u. Reciclável 1 u. Reciclável 1 u. Reciclável

 

COPO
MENSTRUAL
Confortável. Não vai sentir que o está a usar e 
você pode usá-lo durante o dia, a noite ou a 
fazer exercício.

Reutilizável e Reciclável.

Protecção até 12h. Pode usar o seu copo no 
máximo durante 12h antes de ter de o esvaziar, 
sempre de acordo com o seu �uxo.

Feito com TPE de grau médico.

Hipoalergénico.

Feito sem silicone, látex, BPA ou ftalatos. 

As principais características 
do nosso Copo

Base do copo com 
textura em relevo.

Pega de extração 
especialmente moldada para 

facilitar o manuseamento.

Bordas arredondadas 
para uma inserção e 

remoção mais suaves.

Sistema patenteado de orifícios 
de sucção de forma cónica: 
reduz o vazamento e facilita o vácuo 
para a sua remoção e limpeza.

n a t u r a l  c o t t o n



Algodão Biológico Certi�cado.
Haste em papel FSC biodegradável.

100% Algodão Biológico Certi�cado. 
Adequado para usar com loções e cremes.

Algodão Biológico 
Certi�cado em 
rama, pré-cortado 
para multiplas 
�nalidades.

56u.

GAMA DE
BELEZA E BEBÉ

200u.

Cotonetes

60u. 100 g.

Algodão

QuadradosNormal Segurança Rama

Quadrados 

80u.

Discos de 
desmaquilhar

Redondos

Suave para a pele

Made with Organic Cotton
Certified by ICEA Nr. GOTS 2010-009
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TOALHETES HÚMIDOS
EM ALGODÃO BIOLÓGICO

Bebé Desmaquilhantes Higiene Íntima

60 u. 20 u. 20 u.

Elaboradas em Algodão Biológico 
e com extractos vegetais de 
Bisabolol, Calêndula, Camomila e 
Erva-cidreira provenientes de 
agricultura biológica.

Elaboradas em Algodão Biológico 
e com extractos vegetais de Aloé 
Vera e Camomila provenientes de 
agricultura biológica.

Elaboradas em Algodão Biológico 
e com extracto vegetal de Aloé 
Vera proveniente de agricultura 
biológica.

250 ml

Feito com matérias-primas naturais 
e extractos Biológicos.
Aromatizado com óleo essencial de 
Lavanda Biológica.

Extractos de Calêndula e Mirtilo

n a t u r a l  c o t t o n

Gel de Higiene 
Íntima
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UMA HIGIENE FEMININA
SAUDÁVEL, NATURAL
E ECOLÓGICA

www.masminaturalcotton.com

Siga-nos nas redes sociais:

COTTON HIGH TECH S. L. 
Colònia La Rabeia, s/n · 08660 Balsareny · Barcelona · Spain
Telf.: (+34) 93 839 16 28 · Fax (+34) 93 839 19 44 · info@masminaturalcotton.com

n a t u r a l  c o t t o n

® The Seal of Cotton is a trademark of Cotton Incorporated.


