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Huom: Teksti päivitetty julkaisun jälkeen kirjoitusvirheen osalta. Virheellinen sana korjattu vastaamaan tiedotteen englanninkielisen alkuperäisversion
sanamuotoa.

Sulapacin ekomateriaali ensimmäistä kertaa kosmetiikan
pakkaukseksi
Suomalaisen Naviterin uusi luonnonkosmetiikkasarja pakataan kuluttajamyyntiin
Sulapacin täysin biohajoavassa rasiassa
Naviterin Atopik Hoitobalmi on maailman ensimmäinen kosmetiikkatuote, joka saa
primääripakkauksekseen Sulapacin ainutlaatuisen rasian.
Sulapacin kosmetiikkapakkaukset ovat täysin biohajoavia ja mikromuovittomia, sillä
suomalaisinnovaatio valmistetaan puusta ja luonnonperäisistä sidosaineista. Rasiat ja pakkaukset
ilmentävät luonnollisuutta ja syvää ekologista kestävyyttä.
Sulapacin toimitusjohtaja Suvi Haimi pitää Naviter-yhteistyötä erittäin merkittävänä avauksena.
Sulapacin pakkaukset tulevat nyt kuluttajille ensimmäistä kertaa laajasti tarjolle vähittäismyyntiin.
“Meille on erittäin tärkeää tehdä yhteistyötä luonnonkosmetiikkaa valmistavan Naviterin kanssa,
koska arvomme ovat yhteiset. Kummankin yhtiön tuotteet saavat voimaa suomalaisesta luonnosta”,
Suvi Haimi sanoo tyytyväisenä.
Sulapacin kehittämä materiaali on vastaus Naviterin toimitusjohtajan Anni Linnavirran unelmaan.
“Nyt pakkaus ja sisältö keskustelevat samaa kieltä. Sulapacin biohajoava pakkausmateriaali on
testattu Naviterin valmistamalla tuotteella”, Anni Linnavirta iloitsee.
Sulapacin pakkaukset ja Naviterin Atopik Hoitobalmi eivät sisällä ollenkaan mikromuovia.
“Kun pyritään eroon muovijätteestä ja mikromuovista, täytyy valmistaa sellaisia pakkauksia ja
tuotteita, joissa ei ole yhtään mikromuovia”, Suvi Haimi huomauttaa.
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Lisätietoja:
Suvi Haimi,
toimitusjohtaja, perustaja Sulapac
suvi.haimi@sulapac.com
+358 (0)44 029 1203

Anni Linnavirta,
toimitusjohtaja, perustaja Naviter
anni@naviter.fi
+358 (0)40 552 4317

Naviter on kasvava, innovatiivinen perheyritys, joka kehittää ja valmistaa ihon- ja hiustenhoitotuotteita
omassa tuotantolaitoksessaan Helsingin Herttoniemessä. Yritys on erikoistunut luonnonkosmetiikkaan
ja kotimaisiin raaka-aineisiin, joita se myös itse valmistaa. Yhtiö on perustettu 2012 ja sen kotipaikka
on Helsinki.
Sulapac valmistaa täysin biohajoavia pakkauksia uusiutuvista ja ekologisista raaka-aineista. Sulapacpakkaukset on suunniteltu yrityksille, jotka haluavat tukea kestävää kehitystä ja päästä eroon
muovijätteestä käyttämällä ekologisia luksuspakkauksia. Sulapac Oy on Suvi Haimin ja Laura Kyllösen
perustama vuonna 2016. Yrityksen kotipaikka on Helsinki.
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