
Data de validade: 
24 meses

MP - Matéria prima:
Fécula de mandioca e água

Característica:
produto comestível, sabor neutro, base no 
formato circular; superfície lisa; borda 
arredondada com relevo

Dimensão do produto (diâmetro/altura)
39,27x53,39 mm

Dimensão da caixa de papelão:  
65x35x35 cm

Composição:
100% fécula de mandioca ou 
com adição de farinha de babaçu 
ou corantes naturais

Lote/Volume/Modelo:
Caixa com 736 unidades de 80ml 

Modo de conservação: 
Armazenamento na embalagem original. 
Não armazenar em ambientes com 
umidade e que contenha odores.

Tipo de embalagem
Embalagem plástica transparente selada a alta 
temperatura e caixa de papelão fechada com fita de papel

Informações adicionais:  
Adequados para bebidas e alimentos frias. Consumo imediato. 
Não utilizar para bebidas quentes.

Dados do fabricante:  ECO Desígnio DAU Ltda - Botucatu - SP - 
 CNPJ  05.258.403/0001-59 / Site: www.okabioembalagens.com.br

okabioembalagens
www.okabioembalagens.com.br

Copinho
80 ml



Copinho
100 ml
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Data de validade: 
24 meses

MP - Matéria prima:
Fécula de mandioca e água

Característica:
produto comestível, sabor neutro, base 
no formato circular; superfície lisa; 
borda arredondada com relevo

Dimensão do produto (diâmetro/altura)
45,27x53,39mm

Dimensão da caixa de papelão:  
65x35x35 cm

Composição:
100% fécula de mandioca ou 
com adição de farinha de babaçu 
ou corantes naturais

Lote/Volume/Modelo:
Caixa com 704 unidades de 100ml 

Modo de conservação: 
Armazenamento na embalagem original. 
Não armazenar em ambientes com 
umidade e que contenha odores.

okabioembalagens
www.okabioembalagens.com.br

Tipo de embalagem
Embalagem plástica transparente selada a alta 
temperatura e caixa de papelão fechada com fita de papel

Informações adicionais:  
Adequados para bebidas e alimentos frias. Consumo imediato. 
Não utilizar para bebidas quentes. 

Dados do fabricante:  ECO Desígnio DAU Ltda - Botucatu - SP - 
 CNPJ  05.258.403/0001-59 / Site: www.okabioembalagens.com.br
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Copinho
150 ml

Data de validade: 
24 meses

MP - Matéria prima:
Fécula de mandioca e água

Característica:
produto comestível, sabor neutro, 
base no formato circular; superfície 
lisa; borda arredondada com relevo

Dimensão do produto (diâmetro/altura)
58,47x53,39 mm

Dimensão da caixa de papelão:  
65x35x35 cm

Composição:
100% fécula de mandioca ou 
com adição de farinha de babaçu 
ou corantes naturais

Lote/Volume/Modelo:
Caixa com 640 unidades de 150ml 

Modo de conservação: 
Armazenamento na embalagem original. 
Não armazenar em ambientes com 
umidade e que contenha odores.

okabioembalagens
www.okabioembalagens.com.br

Tipo de embalagem
Embalagem plástica transparente selada a alta 
temperatura e caixa de papelão fechada com fita de papel

Informações adicionais:  
Adequados para bebidas e alimentos frias. Consumo imediato. 
Não utilizar para bebidas quentes. 

Dados do fabricante:  ECO Desígnio DAU Ltda - Botucatu - SP - 
 CNPJ  05.258.403/0001-59 / Site: www.okabioembalagens.com.br


