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O 1º amaciador concentrado com tecnologia neutralizadora de odores

Novo Vernel Fresh Control: proteção contra os maus odores
e uma sensação prolongada de frescura como recém-lavado
Vernel Fresh Control, é o primeiro amaciador de roupa com a patenteada
tecnologia neutralizadora de odores que combate eficazmente os maus odores,
como: o cheiro a comida ou o suor, especialmente em tecidos sintéticos e
mistos, evitando que estes se infiltrem na sua roupa. A sua fórmula inovadora
de perfume conta com moléculas de frescura que, para além da elevada
suavidade que confere à roupa, garante uma experiência prolongada de
fragrância, para uma sensação de recém-lavado até 200 dias*.
Com a evolução dos estilos de vida, cada vez mais
ativos, o consumidor procura o aliado perfeito para
o cuidado da sua roupa e para uma sensação de
frescura e fragrância duradoura, mesmo após uma
longa jornada diária que sujeita os tecidos a vários
odores, como a poluição, cheiro a comida em
restaurantes, entre outros. O novo Vernel Fresh
Control com tecnologia neutralizadora de
odores vem responder a estes desejos e
necessidades, assegurando um cuidado completo
da roupa, uma elevada suavidade, uma sensação
de frescura prolongada até 200 dias*, maior
facilidade de engomar e efeito anti estático na
roupa, tudo numa fórmula dermatologicamente testada.
A garrafa é feita a partir de plástico 100% reciclado, dos quais 25% são extraídos
dos oceanos, em ligação com o projeto de luta contra o plástico no oceano
plasticbank.com.
Vernel Fresh Control vem trazer assim um novo valor acrescentado ao cuidado da
roupa, para todos aqueles que têm uma vida ativa ou apreciam peças de roupa com
uma sensação de frescura como recém lavado. Vernel – Fragrâncias apaixonantes.
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*200 dias depois, em roupa guardada no armário. Efeito pérolas de frescura.

Sobre a Henkel
A Henkel opera globalmente com um portefólio bem equilibrado e diversificado. A empresa detém
posições de liderança com as suas três unidades de negócios, tanto na área da indústria como no
grande consumo, graças à força das marcas, inovações e tecnologias. A Henkel Adhesive Technologies
é líder mundial no mercado de adesivos em todos os segmentos da indústria. Nos seus negócios de
Laundry & Home Care e Beauty Care, a Henkel ocupa posições de liderança em muitos mercados e
categorias em todo o mundo. Fundada em 1876, a Henkel faz uma retrospetiva a mais de 140 anos de
sucesso. Em 2019, a Henkel atingiu um volume de vendas de 20 000 milhões de euros e um lucro
operacional depurado de cerca de 3 200 milhões de euros. A Henkel emprega cerca de 52 000 pessoas
em todo o mundo - uma equipa apaixonada, altamente diversificada e unida por uma forte cultura
corporativa, um objetivo comum de criar valor sustentável e valores partilhados. Como líder
reconhecida em sustentabilidade, a Henkel ocupa posições de destaque em muitos índices e
classificações internacionais. As ações preferenciais da Henkel estão listadas no índice alemão de ações
DAX.
Para obter mais informações, visite

www.henkel.pt ou siga a conta oficial de Twitter

@henkeliberica.

Para mais informações:
Contacto: André Gerson (Media Consulting)
Tlf: 912 293 131
Email: andre.gerson@mediaconsulting.pt

Página 2 de 2

