Needs lança kits especiais para o Dia dos Pais
A Droga Raia e a Drogasil não poderiam ficar de fora na data que celebra todo o
amor dos filhos por seus pais. Assim, as duas redes, desenvolveram kits de
presentes da linha Homme, de sua marca própria Needs, que têm produtos focados
nos cuidados masculinos com a barba, pele e cabelo. As embalagens são atrativas e
práticas, prontas para presentear no Dia dos Pais. São dois lançamentos e ambos
contém um shampoo 3 em 1. Agora, uma versão vem com Bálsamo pós-barba e a
outra versão com pomada capilar.
Além dos novos produtos, os clientes também encontram o kit de presente
tradicional Needs Homme, com dois sabonetes e gel pós-barba de extrato de
melissa, alecrim, hortelã e mentol, que hidrata e previne o ressecamento da pele. A
marca Needs oferece mais de 200 itens e tem surpreendido o consumidor com
lançamentos de produtos veganos, aprovados por quem já experimentou.
Presentes Dia dos Pais Needs Homme:

Os três kits estão à venda nas 1.700 lojas da Droga Raia e Drogasil por 22 Estados
e também podem ser comprados pela internet nos sites www.drogaraia.com.br e
www.drogasil.com.br.
Sobre a Needs – Produtos da RD Marcas, a linha Needs oferece produtos de qualidade com a
melhor opção em custo-benefício para atender às mais diferentes necessidades dos clientes. Foi
criada em 2011, somente com uma linha de produtos de primeiros socorros. Hoje, oferece mais de

200 produtos. Com sua consolidação, a Needs ganhou espaço no segmento Higiene e Beleza,
disponibilizando também itens para cuidados pessoais e produtos veganos, com mais de 15 opções,
que vão desde creme de assaduras infantil até hidratantes específicos para o cuidado adulto.
Sobre a Droga Raia – Fundada em Araraquara, interior de São Paulo, em 1905, a Droga Raia é uma
das bandeiras da RD. Com mais de 745 lojas, atua nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.
www.drogaraia.com.br
Sobre a Drogasil – Criada em 1935, a partir da fusão de duas pequenas redes de farmácias
(Drogaria Bráulio e Drogaria Brasil), a Drogasil é uma das bandeiras da RD. Com mais de 835 lojas,
atua nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Pernambuco, Tocantins, Ceará, Maranhão,
Piauí e Rio Grande do Norte. www.drogasil.com.br
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