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 Cocoro presenta la primera col·lecció de 
 calcetes menstruals per a joves i adolescents 

 Les YOUNG són les noves Cocoro per a joves i adolescents: la col·lecció té quatre models 
 de calceta menstrual amb els colors vius com a grans protagonistes 

 L’empresa catalana amb seu a Barcelona entra per primera vegada explícitament al públic 
 juvenil com a alternativa sostenible als productes clàssics per a la gestió de la menstruació 
 i/o el fluix vaginal 

 Les Cocoro es poden rentar a la rentadora: amb un correcte manteniment, poden arribar a 
 durar fins a 2 anys 

 Barcelona, novembre de 2020 -  Cocoro, la primera marca europea de calcetes absorbents 
 per a la menstruació i el fluix vaginal, presenta aquesta tardor  la seva primera col·lecció 
 de calcetes menstruals per a joves i adolescents  amb el lema “Hola, Regla! Hola, 
 Cocoro!” (  holaregla.com  ). 

 Què són i com funcionen les calcetes 
 menstruals? 
 Les calcetes menstruals són molt similars a una calceta convencional. Tan sols són 
 lleugerament més gruixudes a la zona absorbent. Això és possible gràcies a la innovació 
 tecnològica, que permet una combinació lleugera i eficaç de tres teixits: una capa de cotó 
 100% orgànic, que és la que està en contacte directe amb la pell; una capa intermitja de 
 teixit tècnic absorbent antibacterià, transpirable i hidròfug. I, finalment, una capa de teixit 
 extern que varia segons el model fent-lo còmode i pràctic sense renunciar a l’estètica. 

 #HolaReglaHolaCocoro: la nova col·lecció 
 #CocoroYoung 
 Des  dels  seus  inicis,  l’any  2016,  Cocoro  ha  revolucionat  la  manera  de  viure  la  menstruació. 
 Aquest  2020,  la  companyia  s’obre  camí  entre  el  públic  més  exigent,  l’adolescent.  “Des  de 
 ben  petites,  a  l’escola  i  a  casa,  a  totes  ens  han  ensenyat  que  la  regla  “se  suporta”  entre 
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 compreses  i  tampons.  Volem  que  adolescents  i  joves  ho  visquin,  per  fi,  diferent  i  donin  la 
 benvinguda  a  la  menstruació  amb  totes  les  opcions  possibles  entre  les  quals  triar 
 lliurement”  , comenta  Clara Guasch, co-fundadora de la companyia  . 

 En concret, la col·lecció Cocoro YOUNG comença amb quatre models i diverses talles: 

 ●  Clàssica  YOUNG  BOLD:  amb  una  gran  franja  superior  de  color  turquesa,  és 
 còmoda amb un aire esportiu desenfadat. Està disponible en 4 talles; 

 ●  Hípster-V  YOUNG  BOLD:  disponible  en  4  talles,  més  baixa  de  maluc  i  amb  el  patró 
 en tendència en forma de V. Té un toc de color blau marí i un petit volant rosa; 

 ●  Clàssica  YOUNG  SHINY:  de  tall  bàsic  i  còmode,  de  tot  portar.  Combina  el  color  rosa 
 amb el camal de color turquesa. També està disponible en 4 talles; 

 ●  Clàssica  YOUNG  SHINY  PLUS:  és  com  l’anterior  model  però,  en  aquest  cas,  s’usa 
 un  teixit  tècnic  diferent  més  absorbent  per  als  dies  de  més  fluix.  Aquí  els  colors 
 canvien:  combina  el  color  groc  amb  el  camal  de  color  blau  marí.  És  l’única  disponible 
 en 5 talles. 

 Menstruar amb filosofia Zero Waste 
 Cocoro  és  un  gir  cap  a  la  sostenibilitat:  tots  els  models  es  dissenyen  a  Barcelona  i  es 
 confeccionen  a  diferents  tallers  de  la  ciutat  i  rodalies,  a  no  més  de  50  km  de  les  oficines 
 de  la  companyia  ubicades  a  la  mateixa  ciutat,  i  el  90%  dels  materials  són  locals  .  És 
 una estructura de proximitat que defineix la sensibilitat mediambiental del projecte. 

 Es  calcula  que  l’ús  de  compreses  i  tampons  en  la  vida  d’una  dona  genera  fins  a  180 
 kg  de  residus  no-reciclables  (1)  .  Les  calcetes  menstruals  Cocoro  es  poden  rentar  a  la 
 rentadora  còmodament  amb  una  vida  útil  d’aproximadament  2  anys  si  es  respecten  les 
 instruccions per al seu correcte manteniment. 

 (1)  Report  by  ReZero,  Zero  Waste  Europe,  ReLoop  and  Break  Free  From  Plastic.  "The  environmental  &  economic  costs  of 
 single-use menstrual products, baby nappies & wet wipes". 
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