
 

 

Moda sustentável e 100% orgânica 
 

Novas coleções cápsula em algodão orgânico  

na MO 

 
Marca disponibiliza uma coleção cápsula de t-shirts de algodão orgânico 

para Homem, e de pijamas de algodão orgânico – especialmente pensados 

para as peles de Bebé e Criança.  

 

A MO disponibiliza duas novas coleções cápsula em algodão orgânico certificado – 

uma linha de t-shirts para Homem e uma linha de pijamas estampados Disney para 

Bebé e Criança. 

 

Para Homem, a marca de moda portuguesa 

disponibiliza t-shirts 100% algodão orgânico, peças 

suaves e que oferecem um conforto extra. Nos tons 

branco, cinza, azul e verde, as t-shirts contam com 

estampados com mensagens eco-friendy, como 

“Good Vibes, Clean Tides” ou “Keep the Ocean Blue, 

The Planet Green and The Animals Safe” ou “Make 

the Planet Great Again”. (PVPs: 7,99€). 

 

Em paralelo, a MO disponibiliza também uma nova 

coleção cápsula de pijamas 100% algodão orgânico para os mais pequenos, com 

peças delicadas que oferecem a máxima comodidade.  

 

Para Bebé, está disponível Babygrow de manga curta em rosa, com estampado da 

Minnie, e Babygrow de manga curta em azul, com estampado do Mickey. (PVPs: 

9,99€). Para Criança, estão disponíveis pijamas com t-shirt branca com estampado 

da Minnie e calções rosa com cintura elástica, e pijamas com t-shirt branca com 

estampado do Mickey e calções azuis com cintura elástica. (PVPs: 12,99€).  

 
 

As etiquetas dos produtos para Bebé e Criança são impressas num papel especial 

para que se possa cultivar uma planta. Basta colocar a etiqueta num vaso com ¾ 

de terra, molhá-la e cobrir com terra, regando de novo. Depois é só colocar o vaso 

sobre a luz direta do sol – e esperar alguns dias para que a planta nasça.  



 

 

 
 

O algodão orgânico é uma fibra natural e respirável, livre de qualquer tipo de 

químicos tóxicos ou pesticidas – o seu cultivo permite economizar uma quantidade 

substancial de energia e água, e reduzir as emissões de gases de efeito de estufa 

comparativamente ao cultivo de algodão convencional. 

 

Já disponíveis nas lojas físicas e na loja online da marca (https://mo-

online.com/pt/) os novos artigos em algodão orgânico.  

 

 Link para download das imagens de produto (pijamas para Bebé e Criança; 

e t-shirts para Homem), disponíveis nas lojas MO, em: xxxxxxx 

 
 

#mofashionstore  #celebramosafamilia  

MO celebramos a família 

@Redes Sociais MO: 

https://www.facebook.com/mo.online.pt/ 

www.instagram.com/mo_fashionstore 

 

 

 

 

Sobre a MO: 

Mais do que uma marca de moda, a MO sente-se parte da família dos seus Clientes e trabalha diariamente 

para proporcionar a moda essencial que irá vestir os momentos em família e recheá-los de memórias 

verdadeiramente inesquecíveis. 

A MO dispõe a sua oferta com base em quatro pilares essenciais: preço acessível, moda atual e comercial, 

conforto e fiabilidade. 

A marca integra o grupo Sonae, que trabalha o retalho têxtil há mais de 25 anos. 

Nas mais de 120 Lojas MO e Loja online a MO disponibiliza aos seus Clientes vestuário, acessórios e 

calçado para senhora, homem e criança, com estilo e a excelentes preços. 

A MO está também presente em Espanha, Itália, Angola, Moçambique e Guatemala.  

 

https://mo-online.com/pt/
https://mo-online.com/pt/
https://www.instagram.com/explore/tags/mofashionstore/
https://www.instagram.com/explore/tags/mofamilyathome/
https://www.facebook.com/mo.online.pt/
http://www.instagram.com/mo_fashionstore

