
Vad kan vara sötare än Bulldogs nya 
sockerrörsförpackning?

Bulldog Skincare For Men utmanar konstant den manliga hudvårdskategorin och revolutionerar nu hur de paketerar sina produkter. Den nya generationen Bulldog-tuber 
består nu till största del av plast som härrör från brasilianskt sockerrör. Detta innovativa koncept gör Bulldog till det första hudvårdsmärke för män i världen att använda 
sockerrör som råmaterial i sina förpackningar.

Hudvårdsindustrin är en stor bidragsgivare till den mängd plastförpackningar som används varje år. Huvuddelen av dessa förpackningar är gjord av petroleumkemikalier 
från fossila bränslen. Dessa är icke förnybara källor och i processen att omvandlas till plast släpper man ut koldioxid, vilket bidrar till global uppvärmning.

Bulldog har arbetat med det brasilianska 
företaget Braskem och den brittiska 
tubtillverkaren M & H Plastics, och har 
utvecklat dessa tuber för att minska sin 
förbrukning av fossila bränslematerial. 
Bulldogs nya plasttuber baserade på 
sockerrör kommer från en förnybar källa 
som odlas ansvarsfullt i Brasilien med 
minimal inverkan på livsmedelsproducenter 
eller biologisk mångfald och behöver inte 
mycket mer än den naturliga nederbörden 
för att växa.

HUR?
Simon Duffy, "Vi är väldigt glada över att kunna tillföra 

denna viktiga innovation till marknaden. Det som är 
väldigt bra med sockerrörsplast är att dess egenskaper 

inte skiljer sig från traditionella plastmaterial, men 
dess miljöpåverkan är betydligt bättre. "

Förutom att det är en förnybar källa så sparar 
plasten från sockerrör koldioxid snarare än att 
släppa ut den. För varje 100 ton sockerrörsplast 
som används i Bulldogs tuber, tas 309 ton koldioxid 
ut ur miljön. Faktum är att genom koldatering -
samma teknik som används inom arkeologi – är 
det möjligt att verifiera att kolatomerna i Bulldogs
tuber är yngre än de i traditionell plast.

RESULTAT?



De sockerrör som används i Bulldogs tuber odlas tusentals kilometer 
från Amazonas regnskog, vanligtvis på försämrad betesmark, vilket i 
sin tur bidrar till att återställa jorden för framtida användning som 
allmän jordbruksmark eller helt enkelt för att odla en ny omgång 
sockerrör. All sockerrör som används är från certifierade källor.

Sockerrörsplast framställs genom extraktion av etanol från 
sockerröret. Etanolen bearbetas sedan till polyeten. Denna plast är 
helt återvinningsbar.

Alla Bulldogs produkter vars tuber innehåller plast från sockerrör 
kommer att visa en ny logotyp som anger hur mycket sockerrörsplast 
konsumenterna kan förvänta sig att hitta i den förpackningen. Som 
exempel, se baksida och logo på medföljande Bulldog Original 
Moisturiser 100 ml.

Bulldog Skin Care For Men är ett veganvänligt hudvårdsmärke 
baserad på naturliga ingredienser. 

För mer information, varuprover, bilder eller intervjuer vänligen 
kontakta: Polhem PR, Elin Tranberg, elin@polhem.com, 08-20 32 27

Exklusiv Nordisk distributör: The Hair&Body Company AB, info@hair-
body.se, 08-619 00 75
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