
Para marcar o Dia Nacional da Luta pelos Direitos das 
Pessoas com Deficiência, comemorado no dia 21 de 

setembro, Coloplast promove campanha de três dias 
entre seus embaixadores 

 
Empresa oferece frete grátis em toda sua loja online para compras acima 

de R$ 199,90 nos dias 21, 22 e 23 de setembro 
 

 
Neste dia 21, tem início a campanha Coloplast que marca a comemoração do Dia 
Nacional da Luta pelos Direitos das Pessoas com Deficiência. A empresa nascida na 
Dinamarca em 1954, e atuando no Brasil desde 1999, tem negócio focado na área de 
"Intimate Healthcare", com produtos para usuários que precisam de cuidados especiais 
com estomias, continência, tratamento de feridas e urologia. Para atender a este 
público, 14 embaixadores da Coloplast lançam hoje em seus canais de Instagram a oferta 
de frete grátis em sua loja online (loja.coloplast.com.br) para as compras acima de R$ 
199,90 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos) pelos próximos três dias (até 
23/09). 
 

 
 

Para os estomizados, Lilian Castro, Sanzia Motta, Átila Beck, Frank Miguel e Tatiane 
Lacerda divulgam a novidade. Já entre os usuários de cateter intermitente — em sua 
maioria cadeirantes — a promoção vai estar nos stories da Bruna Marsanovic, Lucas 
Junqueira, Gabriel Feiten, Kallyna Sampaio, Vitor Quadros, Bruno Landgraf, 
Layane Dias e Familia da Thais (Miguel e Fernando). Para tratamento de feridas, 
Geanyne Ferreira vai anunciar a oferta. 
 
Qualidade de vida, adequação às necessidades de cada usuário e independência são o 
tripé que norteia o desenvolvimento dos produtos Coloplast, que incluem bolsas 
coletoras de fezes e urina, cateteres urinários, curativos, sondas, cremes para cuidados 
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com a pele, entre outros. A empresa é líder mundial e nacional neste segmento, atua 
em 140 países e emprega mais de 13 mil pessoas. 
 

Informações para a imprensa: 
Approach Comunicação 

(11) 9-3522-2508 * (21) 9-9494-3272/4676 * (21) 9-9918-1221  
Maria Estrella – maria.estrella@approach.com.br         

Bianca Gomes Salaberry – bianca.gomes@approach.com.br  
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