
e s s e n t i a l  g o o d s



. do inglês “Flow” Fluxo

é um estado mental de operação em que a pessoa está totalmente 

imersa no que está fazendo, caracterizado por um sentimento de total 

envolvimento e sucesso no processo da atividade. 





O linho é reconhecidamente um dos tecidos mais sustentáveis em existência. Do seu plantio ao acabamento 

final os impactos ao meio ambiente são mínimos. Seu cultivo requer até 20 vezes menos água que o algodão e 

quantidades mínimas de fertilizante, além de ser facilmente incorporado ao ciclo de rotação de outras culturas.

O processamento de suas fibras é feito com baixa utilização de eletricidade e conta com a ajuda de agentes 

naturais, como a chuva e o sol. Praticamente todos os resíduos de sua produção são aproveitados por outras 

indústrias, como a de cosméticos, alimentos e papel.

 

Usamos também na nossa confecção tecidos que tem na sua composição pet reciclado, assim buscamos 

praticar e incentivar os 3Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), poupando recursos naturais e dando vida nova a 

materiais que iriam para o lixo ou descarte inadequado em ruas, rios e florestas.

 

Nas nossas embalagens reduzimos a zero a utilização do plástico, em seu lugar embalamos nossas peças em 

sacos de algodão orgânico, que podem ser reutilizados pelos nossos clientes posteriormente para outra função, 

ou seja, estamos sempre buscando o reaproveitamento de matérias, evitando ao máximo o descarte de 

qualquer espécie.

. materiais que usamos





Criada em 2016, traz a experiência familiar em confecção para uma 

marca 100% brasileira, criada por três amigos e feita para amigos. 

Trabalho limpo, viagens e contato com a natureza sempre fizeram parte 

da nossa essência.

Buscamos entregar produtos que gostaríamos de usar, essenciais, com 

alta qualidade, conforto, estilo e responsabilidade, que podem ser 

usados em diversas situações do cotidiano.



Explorar o novo sem esquecer quem somos e o que já realizamos. Nosso impulso é buscar ao nosso redor pessoas, lugares, 

amigos e situações que nos inspirem e guiem a também inspirar na busca de crescimento e de reconhecimento mútuo.

Sabemos que, muitas vezes, as trilhas deverão ser abertas do zero e acreditamos que é aí aonde mora nossa motivação: a 

jornada vale tanto quanto o destino dessa aventura diária chamada vida.

Vivemos entre o simples e o sofisticado, onde o menos é mais, por isso criamos produtos que representam àquilo que 

julgamos essencial: confortáveis, com alta qualidade, acessíveis e preocupados com o Mundo.

Por que só será bom pra gente quando for bom pra todo o mundo.

Mais do que uma marca a Flou Wear é feita por pessoas que se preocupam e estão focadas em cada etapa do processo de 

desenvolvimento e fabricação das peças.  Não é apenas fazer: é estar imerso, envolvido, reconhecendo cada desafio a ser 

superado para entregar produtos realmente conectados com o nosso ambiente, com a nossa realidade, e fazer nossa parte, 

inspirar e contribuir com todo o Mundo.

Nossa recompensa será fazer com que que cada um entenda que usar nossas pecas é mais do que vestir uma roupa, mas 

é trazer bem-estar por compartilhar momentos e objetivos. É pensar que essencial é um mundo onde todos estejam bem, 

num caminho comum, no mesmo flou.

. essential goods



Nas nossas embalagens reduzimos a zero a utilização do plástico, em seu lugar 

embalamos nossas peças em sacos de algodão orgânico, que podem ser 

reutilizados pelos nossos clientes posteriormente para outra função, ou seja, 

estamos sempre buscando o reaproveitamento de matérias, evitando ao 

máximo o descarte de qualquer espécie.

“só será bom pra gente quando for bom pra todo o mundo”



A FLOU não só protege ao meio ambiente, mas também à sua 

mão de obra. Com equipe de modelista e costureiros próprios em 

nossa sede no bom Retiro - SP, respeitamos o Comércio Justo (Fair 

Trade) em todas as fases do nosso processo. salários justos e bom 

ambiente de trabalho são garantidos para os nossos colaboradores.

. fair trade

























Missão

Trazer ao mercado de moda uma maneira contemporânea de oferecer 

àquilo que é essencial: alta qualidade, estilo e atitude sustentável em 

nossa cadeia produtiva.

Visão

Todos são importantes ao nosso redor e somos um ponto de 

conexão para inspirarmos a evolução sustentável do nosso ambiente.

www.flouwear.com

contato@flouwear.com

+55 11 


