VICUNHA LANÇA ABSOLUT ECO NA SPFW
Linha traz artigos em denim com redução de até 95% no consumo de água
e utilização de matéria-prima reciclada.
No dia 22/10, tem início mais uma edição da semana de moda paulistana. E a Vicunha
celebra, já na abertura do evento, o lançamento de sua mais nova linha de denims
sustentáveis: o Absolut Eco. A novidade da gigante têxtil, que será apresentada na passarela
feminina da marca João Pimenta, se destaca pela redução de até 95% no consumo de água e
até 90% no consumo de químicos e pela utilização de matéria-prima reciclada. O desfile, que é
conduzido pelo próprio estilista e conta com a parceria do Movimento Sou de Algodão, da
Abrapa, apresentará peças em 100% algodão que visam reforçar a importância dessa fibra
natural na moda brasileira.
Absolut Eco consagra a conexão da Vicunha com um de seus principais pilares – a
sustentabilidade. Pensando em uma produção e um consumo mais consciente em toda a
cadeia, a novidade torna-se uma alternativa autêntica e inteligente que vem agregar ainda
mais à família de produtos ecológicos da fabricante, que levam o selo Eco Cycle. A linha é
composta por artigos protagonizados pelo algodão, cuja longevidade é garantida graças à
reutilização de resíduos do processo produtivo e sobras de fios, que são desfibrados e
retornam para a fiação.
O diferencial do Absolut Eco está, também, na ausência de tingimento, economizando
grande quantidade de água e químicos. O resultado é um visual que valoriza a diversidade fios com vestígios de tingimentos garantem beleza única ao tecido, com efeitos de neps
aparentes e sutis irregularidades que conferem apelo rústico e cool aos looks. As novidades
possibilitam o desenvolvimento de peças ready to use, que não necessitam de lavagem
industrial, economizando grande volume de água mesmo após a confecção. Com isso, as
criações ganham uma estética natural que vai ao encontro da tendência vintage atual.
Nas novas opções, os denims apresentam aspecto estruturado e pesado, com visual raw
que remete ao conceito authentic denim, perfeito para variados shapes, dos clássicos aos mais
ousados. A versatilidade do Absolut Eco conversa, assim, não só com o espírito
contemporâneo das ruas, mas também com a proposta de uma moda mais consciente e
verdadeira.
SERVIÇO
Lançamento Vicunha Absolut ECO – SPFW N46
Desfile João Pimenta – 22/10 – 20:30
Espaço ARCA – Vila Leopoldina

Sobre a Vicunha Têxtil
Líder mundial na produção de índigos e brins, a Vicunha Têxtil está sempre antenada com o que há de
mais inovador no setor, trazendo a mais alta qualidade e tecnologia às suas coleções. Baseados em
constantes pesquisas que apontam as principais tendências de moda e comportamento no mundo, os
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índigos e brins Vicunha visam não apenas atender à demanda, mas surpreender u m mercado em
constante transformação.
Os tecidos Vicunha estão presentes nas passarelas nacionais e internacionais das principais semanas de
moda do mundo. Sua versatilidade também pode ser conferida nas mais variadas peças de coleções de
marcas renomadas, de grifes famosas a grandes redes varejistas.
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