APAS SHOW 2018:

Tio Bonato confirma presença na Apas 2018
Marca mostrará a versatilidade de produtos à base de bicarbonato de
sódio sustentável
Eficiência e sustentabilidade são características marcantes na marca de produtos
de limpeza para uso doméstico Tio Bonato, consolidada no mercado nacional por suas
soluções à base de bicarbonato de sódio sustentável – exclusivas no território brasileiro. A
versatilidade dessa matéria-prima, também utilizada pela empresa para uso culinário com
o rótulo Tia Bica, será apresentada aos milhares de visitantes que passarão pela Apas
Show 2018 – maior evento brasileiro voltado para a cadeia supermercadista – entre os
dias 7 e 10 de maio, na Expo Center Norte, em São Paulo (SP). A Tio Bonato estará em
um espaço multimarcas, no estande 790 H (Pavilhão Vermelho).
“O bicarbonato de sódio vem ganhando espaço nos lares dos brasileiros, que
consomem os produtos Tio Bonato e Tia Bica por confiarem na qualidade dos produtos e
na seriedade da marca. Acompanhando a adesão dos clientes Brasil afora, nossos pontos
de venda também expandem territórios”, destaca o diretor comercial Antônio Marsilli.
Com produtos úteis, eficazes e econômicos, a Tio Bonato tem a sustentabilidade
em seu DNA, atributo que mantém desde o processo produtivo, que contribui para a
eliminação dos gases responsáveis pelo efeito estufa, até o descarte, totalmente
biodegradável. Como resultado, a marca conquistou o direito de utilizar o selo de
chancela da Organização das Nações Unidas (ONU), qualificando a tecnologia utilizada
em sua fabricação como ‘Mecanismo de Desenvolvimento Limpo’. Ecologicamente correto
e totalmente biodegradável, contribui para a preservação da natureza.
Na Apas Show 2018, Tio Bonato e Tia Bica dividem espaço com outras marcas do
grupo Raudi: Bolamel, Total Mix e Bolo de Copinho. Conheça um pouco sobre as linhas
que estarão na Apas Show 2018:
USO DOMÉSTICO
Branqueato (alvejante e amaciante)
Sua fórmula utiliza bicarbonato de sódio sustentável na composição, com a
granulometria correta para melhorar o processo de lavagem por atrito. Além disso, torna o
Ph da água alcalino, eliminando odores, bactérias e manchas de gordura, e aumenta a
potência do sabão em pó, de modo que limpa e amacia os tecidos com eficiência,
economia e sem agredi-los.

Bona Brisa (removedor de odores de geladeiras, freezers e armários)
Removedor de odores de ambientes fechados, como geladeiras, freezers,
armários, gavetas e closets, essa solução garante o frescor associado à limpeza e higiene
no lar. Substituindo o produto a cada 30 dias é possível manter os espaços
completamente livres do mau cheiro.
Brilhato (limpeza e brilho)
Sua fórmula exclusiva limpa e devolve o brilho a panelas, talheres, pisos
cerâmicos, azulejos, mármores, granitos, rejuntes, metais sanitários, fornos, fogões, entre
outros. Além de versátil, também é econômico, pois o produto rende mais, limpando as
superfícies sem danificá-las.
Limpeza a seco (para remover odores, eliminar ácaros de tapetes, carpetes,
colchões, estofados, almofadas e cortinas)
A solução para combater a instalação de colônias de ácaros e germes causadores
de doenças e alergias que sensibilizam as vias respiratórias e a pele. Ideal para aplicação
em tapetes, carpetes, estofados, colchões e cortinas, também elimina odores – com o
cuidado de não manchar ou danificar as fibras dos tecidos.
Tira cheiro (eliminar odores de tênis e calçados).
Sem perfume, a aplicação do Tira Cheiro é prática e extremamente funcional: basta
polvilhar no interior do calçado e deixar agir por 12 horas. Depois, é só remover
completamente o produto e utilizar os sapatos sem nenhum odor.

USO CULINÁRIO
Hortifruti Nature (remove resíduos tóxicos)
À base de bicarbonato de sódio, sua fórmula é atóxica e sem qualquer tipo de
resíduo danoso para a saúde ou interferência no sabor e textura dos alimentos. O
Hortifruti Nature remove até 90% dos resíduos tóxicos presentes em frutas, legumes e
verduras, assim é possível consumir os alimentos com mais fibras e vitaminas.
Bicarbonato de Sódio Tia Bica (para usar em receitas)
Auxiliar multifuncional, o produto é indicado para deixar receitas de massas, pães,
bolos e biscoitos mais crocantes, garantindo mais leveza.
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