
Roupa Autêntica Bloomtrigger

Através da compra de uma peça de roupa Bloomtrigger você está contribuindo de maneira 
simples, econômica e criativa para a proteção das florestas. Esse algodão foi produzido no Brasil 
por produtores responsáveis sem o uso de pesticidas tóxicos ou fertilizantes prejudiciais ao meio 
ambiente. E não apenas isso, ao fazer parte do projeto bloomtrigger você está apoiando o 
desenvolvimento sustentável de comunidades florestais, ajudando a combater o desmatamento 
global e as mudanças climáticas.

Com cada peça de roupa Bloomtrigger você vai receber 3 blooms. No nosso website nós 
temos uma moeda virtual que se chama bloom. Um bloom custa R$1.00, e o dinheiro 
arrecadado é investido em comunidades florestais. Você pode plantar blooms no mapa do 
projeto e a sua imagem aparece na área que está sendo protegida, ou você pode dar para 
amigos ou investir em escolas primarias para promover a educação ambiental.

Boris ‘Bo’ Jr Bloomtrigger embaixador do Bloomtrigger usando o nosso moleton 



Camiseta Bloomtrigger Masculina Roupa Autêntic Bloomtrigger

100% Algodão orgânico

Produzida no Brasil

Protege a Floresta Amazônica

*
*
*

Camiseta: R$39.99
3 blooms: R$3

TOTAL: R$42.99

Tamanhos: P M G



Camiseta Bloomtrigger Feminina Roupa Autêntic Bloomtrigger

100% Algodão orgânico

Produzida no Brasil

Protege a Floresta Amazônica

*
*
*

Camiseta: R$39.99
3 blooms: R$3

TOTAL: R$42.99

Tamanhos: P M G



Moletom Bloomtrigger Masculino

50% Algodão orgânico : 50% PET

Produzido no Brasil

Protege a Floresta Amazônica

*
*
*

Moletom: R$64.99
3 blooms: R$3

TOTAL: R$67.99

Roupa Autêntic Bloomtrigger

Tamanhos: P M G



Moletom Bloomtrigger Feminino

50% Algodão orgânico : 50% PET

Produzido no Brasil

Protege a Floresta Amazônica

*
*
*

Roupa Autêntic Bloomtrigger

Moletom: R$64.99
3 blooms: R$3

TOTAL: R$67.99

Tamanhos: P M G



Moletom Zip Bloomtrigger Masculino Roupa Autêntic Bloomtrigger

50% Algodão orgânico : 50% PET

Produzido no Brasil

Protege a Floresta Amazônica

*
*
*

Moletom Zip: R$69.99
3 blooms: R$3

TOTAL: R$72.99

Tamanhos: P M G



Moletom Zip Bloomtrigger Feminino Roupa Autêntic Bloomtrigger

50% Algodão orgânico : 50% PET

Produzido no Brasil

Protege a Floresta Amazônica

*
*
*

Moletom Zip: R$69.99
3 blooms: R$3

TOTAL: R$72.99

PLANTE, DÊ & INVISTA seus blooms no www.bloomtrigger.com

Tamanhos: P M G



Roupa Autêntica Bloomtrigger

Como comprar...
Se você gostaria de comprar uma peça de roupa Bloomtrigger por favor entre em contacto: 
enquiries@bloomtrigger.com

Neste momento estamos apenas vendando no Brasil porque o custo para enviar para fora do 
Brasil é muito alto. 

Onde posso comprar?

Todo o algodão é produzido nos estados do Sul do Brasil. 
De onde vem o algodão orgânico? 

PET refere-se a politereftalato de etileno ou mais conhecido como poliéster. Este tecido foi feito 
de plástico reciclado. 

O que é PET? 

As roupas foram fabricadas em Curitiba por uma pequena equipe de costureiras. 
Onde as roupas foram fabricadas? 

Com cada peça de roupa Bloomtrigger você vai receber 3 blooms. No nosso website 
(www.bloomtrigger.com) nós temos uma moeda virtual que se chama bloom. Um bloom custa 
R$1.00, e o dinheiro arrecadado é investido em comunidades florestais. Você pode plantar 
blooms no mapa do projeto e a sua imagem aparece na área que está sendo protegida, ou 
você pode dar para amigos ou investir em escolas primarias para promover a educação 
ambiental.

Quantos blooms vou receber com uma peça de roupa?

Como cada pedaço de floresta tropical é único e a ameaça do desmatamento pode 
acontecer de muitas formas diferentes, isso significa que não existe uma única solução para o 
desmatamento. Nossa estratégia é apoiar uma série de projetos florestais, alguns grandes, 
outros pequenos, usando uma mistura diversificada de estratégias, assegurando os mais 
elevados padrões de conservação.

Acreditamos que o uso de uma estratégia ampla e abrangente é a forma mais responsável e 
eficaz de investir o dinheiro gerado pelas pessoas que se tornam uma parte do projeto 
bloomtrigger. Entre no nosso site (www.bloomtrigger.com) para aprender em 5 passos como o 
dinheiro gerado irá ajudar a proteger as nossas florestas.

Como nós protegemos as florestas...

Enderço: Rua Comendador Macedo 233, CEP 80060-030 Curitiba - PR, Brasil
enquiries@bloomtrigger.com
www.bloomtrigger.com
www.blog.bloomtrigger.com/bloomtrigger-store/loja-brasileira/

Contato:

The bloomtrigger Generation ou a Geração Bloomtrigger, é o nome que se dá a todas as 
pessoas que se tornaram parte do ‘projeto bloomtrigger’.    

A Geração Bloomtrigger acredita que, colaborando com o projeto Bloomtrigger, podemos obter 
um impacto imediato e positivo para ajudar a combater o desmatamento global e as 
mudanças climáticas, ao mesmo tempo protegendo a biodiversidade e apoiando as 
comunidades indígenas.

O que é ‘the bloomtrigger Generation’ ? 




