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Foto do produto 

 

Descrição do Produto 
Equipamento de proteção individual feitas a      
partir de garrafas do tipo PET reutilizadas,       
de forma a evitar o contato de gotículas,        
saliva, fluidos nasais que possam atingir o       
rosto, o nariz, os olhos e a boca. Além de          
ajudar no combate da transmissão do novo       
Coronavírus você está ajudando    
comunidades em vulnerabilidade afetadas    
pela pandemia e interrompendo o fluxo de       
poluição do plástico nos rios e oceanos. 
 

Preço: R$ 15,00 
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