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tabela de medidas measurement Chart



TECIDOS fabrics

Glow - Scala 

Up CO2
88% Poliamida/ Polyamide, 12% Elastano/ Elastane

Material de alta compressão com proteção UV+50. Possui a tecnologia CO²
Control da Santa Constância que garante a decomposição do material em menos
de 3 anos, se descartada corretamente em aterro sanitário. Esta tecnologia possui
certificação internacional OEKO-TEX® Classe I e II, que atesta a isenção de
produtos tóxicos nos tecidos para contato com a pele humana.
High compression material with UV + 50 protection. It has the CO² Control
technology of Santa Constância that guarantees the decomposition of the material in

less than 3 years, if properly discarded in landfill. This technology is internationally certified OEKO-TEX® Class I
and II, which certifies the exemption of toxic products in fabrics for contact with human skin.   

Are textured fabrics, which contributes to the prevention of appearance of cellulite,

88% Poliamida/ Polyamide, 12% Elastano/ Elastane
São tecidos texturizados, o que contribui para o impedimento de aparição de
celulites, é brilhosos, possuem proteção UV+50 que bloqueia até 98% a entrada
dos raios UVA e UVB, não sai na lavagem e sua secagem é rápida. Fazem parte
dos tecidos da Farbe que possui certificação OEKO-TEX® STANDARD 100, que
garante a não toxidade do tecido para não causar danos em contato com a pele e
ao meio ambiente.

they’re bright, have 50 + UV protection that blocks up to 98% input from UVA and UVB rays, doesn't
come out in the wash and your drying is fast. Part of the fabric of the Farbe that possess certification
OEKO-TEX® STANDARD 100, which guarantees the non toxicity of fabric to do no harm in contact with
the skin and the environment.

Supplex® de Alta Compressão
90% Poliamida/ Polyamide, 10% Elastano/ Elastane

O Supplex
e seca mais rápido que o algodão. Alta Compressão é um conceito Pettenati, 
desenvolvido para melhorar a performance durante as atividades físicas.
Contribui também para o conforto, equilíbrio térmico, proteção da
musculatura e possui elasticidade constante.

The Supplex® has a smooth, natural touch, does not shrink or deform and dries
faster than cotton. High compression is a Pettenati concept, developed to
improve the performance during the physical activities. Also contributes to the
comfort, thermal equilibrium, muscle protection and has constant elasticity. 

Nilo Light e Outside
100% Poliamida/ Polyamide | 72% Poliéster/Polyester, 28% Poliamida/ Polyamide

São tecidos leves e macios que possuem a tecnologia True Life® UV, 
com nível de bloqueio dos raios UVA e UVB superior a 96%. Também
possuem a tecnologia True Life® Dry, com absorção instantânea e
secagem rápida, mantendo o corpo seco.Sua durabilidade é
permanente, não sai nas lavagens.
They are flowing and soft fabrics that have True Life® UV technology,
with a blocking level of UVA and UVB rays exceeding 96%. They also

feature True Life® Dry technology, with instant absorption and quick drying, keeping the body dry. Its
durability is permanent, does not go out in the washes.



TABELA DE CORES COLOR CHART

ROYAL/
ROYAL BLUE 
009

ROSA BB/ 
LIGHT PINK
454

TURQUESA/
LIGHT GREEN
347

VR OLIVE

VERMELHO/ 
RED

VINHO/ RED 
WINE 444

GRAFITE/ 
GRAPHITE 021

GREY BLUE/ 
531

VR 
CAMUFLADO

ANIMAL 
PRINT CAM

ILLUSION MARMORE PB SPACELE MESCLA

ROSÊ 
CAMUFLADO

PINK 099

MERGE/ROSÉ
526

PRETO/
BLACK 002

BRANCO/
WHITE 007




