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NOTA DE PREMSA 
 

VMV Cosmetic Group dóna 
5.500 ampolles de gel hidroalcohòlic a Càritas. 

 
Càritas Diocesana de Terrassa, 5 de juliol de 2021, 

Amb la crisi sociosanitària, Càritas ha hagut de fer front a les creixents necessitats de les 

persones més vulnerables, i al mateix temps, vetllar per garantir les mesures higienico-sanitàries 

establertes per la seguretat de tothom. La col·laboració d'empreses com VMV Cosmetic Group 

ha estat clau per tal de disposar dels productes necessaris per combatre la covid. 

La Fundació VMV Cosmetic Group ha culminat una nova campanya de donació de gel 

hidroalcohòlic a diferents organitzacions de tota Espanya en la qual s'han repartit més de 5.500 

unitats de 200 ml a Càritas Diocesana de Terrassa, d'aquesta solució per a la higiene de mans i 

evitar la propagació de la covid-19. Servirà per a atendre i acompanyar a les persones més 

vulnerables de les comarques del Vallés Oriental i el Vallés Occidental. 

Sabadell, 5 de juliol de 2021 
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NOTA DE PRENSA 
 

VMV Cosmetic Group dona 
5.500 botellas de gel hidroalcohólico a Cáritas 

 

Càritas Diocesana de Terrassa, 5 de julio de 2021, 

Con la crisis sociosanitaria, Cáritas ha tenido que hacer frente a las crecientes necesidades de 

las personas más vulnerables, y al mismo tiempo, velar para garantizar las medidas higienico-

sanitarias establecidas para la seguridad de todos. La colaboración de empresas como VMV 

Cosmetic Group ha sido clave para disponer de los productos necesarios para combatir la covid. 

La Fundación VMV Cosmetic Group ha culminado una nueva campaña de donación de gel 

hidroalcohólico a diferentes organizaciones de toda España en la que se han repartido más de 

5.500 unidades de 200 ml a Cáritas Diocesana de Terrassa, de esta solución para la higiene de 

manos y evitar la propagación de la covid 19. Servirá para atender y acompañar a las personas 

más vulnerables de las comarcas del Vallés Oriental y el Vallés Occidental. 

Sabadell, 5 de julio de 2021 
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