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Otowel CERA é um spray eficaz e natural para
dissolver e limpar a cera acumulada.
Otowel CERA combina ingredientes que
exercem uma limpeza mecânica, com a
eficácia do óleo natural de oliveira.
Com Otowel CERA, o cerúmen é dissolvido e
gradualmente removido do ouvido, utilizando
o próprio mecanismo natural de limpeza e
eliminação.

A CARRIS é o operador de transporte
público rodoviário de Lisboa
transformador da mobilidade urbana.
Com novos autocarros, mais confortáveis
e modernos, equipados com tomadas
USB, rampas de acesso e Wi-Fi gratuito,
está focada na melhoria do serviço
prestado
e na experiência positiva dos clientes.

Dona Uva é a marca de uvas de mesa da única
Organização de Produtores de Uvas de Mesa
de Portugal. Produzidas na região Oeste e no
Ribatejo, são naturalmente doces, frescas e
naturais. Brancas, pretas ou rosadas,
amadurecem de julho a novembro, época em
que são cuidadosamente colhidas de forma
manual. Dona Uva 100% portuguesas.

Saiba mais AQUI.
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O que acontece no mercado

DONA UVA
MOSTRA-SE EM OUTDOORS
E EM NOVELA DA TVI
As uvas Dona Uva, vencedoras do
Prémio Cinco Estrelas, foram distinguidas este ano pelos
consumidores como as mais frescas e doces.
Ao longo do último ano, a marca Dona Uva
tem vindo a ganhar notoriedade e prestígio junto dos
consumidores portugueses.
Com empenho contínuo em manter a qualidade
e excelência do seu produto, a Dona Uva
reforça agora o investimento em promoção
e comunicação.

Leia mais aqui.

A não perder

Família de pinguins chega ao SEA LIFE
Desde o início de julho que o SEA LIFE Porto, vencedor do Prémio Cinco Estrelas, recebeu uma nova família
de pinguins muito especiais e, de acordo com o seu site, "pela primeira vez na história da cidade,
sete pinguins Humboldt viajam até ao Porto, prontos para celebrar o décimo aniversário do SEA LIFE Porto."
Vá conhecer esta família composta por sete adoráveis pinguins com os nomes: Beaker, Luna, Pip, Pumpkin, Mahogny, Tommy e Fluffy.
Saiba mais aqui.

Passatempo

Momentos Cinco Estrelas
O passatempo Momentos Cinco Estrelas
continua a decorrer, registem os vossos Momentos
Cinco Estrelas durante o mês de agosto, e, quando
encontrarem a nossa Estrela (verde ou laranja),
partilhem connosco as vossas fotografias.
As 10 mais criativas recebem um cabaz cheio de
produtos Cinco Estrelas. Na primeira semana de
setembro divulgamos os vencedores.
1º Passo | Tirar uma fotografia junto ao logotipo dos
Prémios Cinco Estrelas (estrela verde ou laranja
2º Passo | Postar essa fotografia nos comentários do
passatempo na página de Facebbok Prémio Cinco
Estrelas.

BOA SORTE!

Se não está num dia cinco estrelas e não quer receber informação sobre o melhor que existe no mercado, responda a este email com essa indicação. Se, pelo contrário,
quer continuar a receber informação e partilhar connosco as suas ideias Cinco Estrelas, utilize o email info@cinco-estrelas.pt para o fazer.
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