
 

Soluções flexíveis para 
a conveniência de 
embalagens. 
O uso de tubos para produtos cosméticos e de cuidados 
pessoais está se tornando cada vez mais popular 
conforme uma das soluções de embalagens mais 
convenientes e econômicas chega aos fornecedores, às 
marcas e aos consumidores. 

Disponível em uma variedade de tamanhos e formatos 
portáteis, os tubos permitem que os consumidores tirem 
quase 100% do produto de forma higiênica da embalagem, 
geralmente com dispensação fácil. Sua capacidade de 
reciclagem também condiz com os consumidores cada vez 
mais preocupados com a sustentabilidade ambiental. Como os 
tubos podem vir em uma variedade de tamanhos e materiais 
de embalagens, é importante considerar a melhor solução 
para atender aos objetivos operacionais e da marca. Outra 
consideração é saber onde está o melhor lugar para aplicar o 
código durante o processo de embalagem e preenchimento. 
Por exemplo, antes de o enchimento poder oferecer a posição 
mais estável e controlada para as embalagens.

Tubos
Sistemas de marcação a 
Laser

•	 códigos,	logotipos	e	texto	nítidos	de	
alto contraste obtidos por meio de 
mudanças de cor em determinadas 
embalagens plásticas para garantir a 
proteção e a permanência da marca

•	 a	remoção	da	camada	superior	de	
tinta em tubos ou etiquetas 
decoradas oferece códigos de alto 
contraste que não prejudicam a 
marca

•	 possibilidade	de	imprimir	o	código	
dentro do pacote para evitar 
adulteração

Direto na embalagem de  
metal/plástico

Jato de tinta contínuo 
(CIJ)

•	 tamanhos	de	impressão	disponíveis	
com canhões de micra compactos de 
alta resolução para áreas pequenas e 
difíceis de codificar

•	 textos	de	alto	contraste	ideais	para	
personalizar tubos com números ou 
nomes de cores

•	 o	design	versátil	é	facilmente	
modificado para diferentes tamanhos 
e formatos de embalagens

•	 tintas	UV	permitem	soluções	de	
codificação secretas

Direto na embalagem de  
metal/plástico

Impressão por 
transferência térmica (TTO)

•	 	ideal	para	embalagens	escuras	
quando um código de contraste é 
necessário

•	 imprime	no	rótulo	antes	da	aplicação

•	 muitas	cores	diferentes	de	ribbon	
disponíveis

Direto no rótulo
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