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Este verão, tenha sempre os seus Ombra Sun® à mão 
 

Para várias idades, ocasiões e tipos de pele: a gama de proteção solar 
Ombra Sun® já está à venda nas lojas ALDI de todo o país e é o must-
have deste verão. Ombra Sun® surge agora renovada, com uma nova 
fórmula e maior diversidade de produtos para toda a família.  

Carnaxide, Portugal, 21.07.2022 – A gama de proteção solar Ombra Sun®, uma 

marca exclusiva ALDI, está mais completa este verão e alguns dos seus produtos 

surgem agora com uma nova fórmula inovadora, menos evasiva para a pele e para o 

ambiente – e com preços irresistíveis. A par desta novidade, a gama surge reforçada 

com novos óleos e cremes de origem vegan certificados, fragrâncias tropicais, 

cuidados para os mais pequenos, entre muitas outras. 

Proteger a pele do sol é essencial durante todo o ano, mas com a chegada do verão e 

com a maior exposição solar nas idas à praia, os cuidados aumentam. A pensar no 

bem-estar dos consumidores e com o objetivo de tornar os seus produtos ainda mais 

versáteis, fáceis de usar e ajustados a toda a família, a ALDI alargou o seu sortido de 

produtos solares Ombra Sun®, elevando a qualidade dos mesmos e garantindo mais 

opções aos consumidores, com novos formatos e fatores de proteção, muitos deles 

com um preço inferior a cinco euros. 

Além destas novidades, a gama Ombra Sun® apresenta também uma nova fórmula - 

que se estende a alguns dos seus produtos -, isenta de microplásticos, não utilizando 

determinados polímeros sintéticos na sua composição, bem como vários compostos 

(como o Octocrylene), sendo, por isso, mais amiga da pele e do ambiente.  

“Ombra Sun® é uma marca exclusiva, que se destaca pela qualidade única, simplicidade 

e inovação. Queremos oferecer aos consumidores produtos de proteção solar que sirvam 

as suas principais necessidades e nos quais confiem no momento de proteger a sua pele, 

ao menor preço possível. E queremos que possam encontrá-los nas nossas lojas, 

enquanto fazem as suas compras do dia-a-dia, sem terem de se deslocar a outras 

superfícies”, salienta Daniel da Silva, Managing Director Category Management da 

ALDI Portugal. 

 
Para além dos novos artigos que podem ser encontrados à venda, a gama Ombra Sun® 

inclui ainda proteção anti-idade e para peles sensíveis, entre muitos produtos, em 

vários formatos e texturas. Para manter os cuidados após a exposição solar, Ombra 

Sun® oferece também uma loção “after sun”.  

Para mais informações, consulte o site www.aldi.pt ou o folheto de verão. 
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