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Nova gama Persil para uma limpeza
mais eficaz até a baixas temperaturas
Fórmula Extra Brilho com tecnologia Coldzyme
Limpa em profundidade e remove as nódoas mais difíceis, mesmo em água fria
Lançamento do Passatempo Persil Coldzyme/Smeg: “Descubra o Poder da
Lavagem a Frio”
Lisboa, outubro 2014 – A marca de detergentes para roupa Persil apresenta a sua
gama renovada com tecnologia Coldzyme para remoção eficaz das nódoas mais
difíceis, agora até a baixas temperaturas. Neste contexto, foi lançado ainda um
desafio aos consumidores para se habilitarem a ganhar frigoríficos Smeg.

Com 41% das lavagens de roupa a serem efetuadas abaixo dos 30ºC, a marca Persil quis
responder da melhor forma às necessidades dos consumidores, e encontrar assim uma
solução que correspondesse às suas necessidades em termos de eficácia de lavagem.
Assim, Persil renovou toda a sua gama de detergentes no segmento de líquidos, permitindo
remover na perfeição as nódoas mais difíceis até em água fria.
Graças à tecnologia Coldzyme e à sua fórmula Extra Brilho, a nova gama Persil garante a
limpeza total da sua roupa, eliminando as nódoas mais difíceis, até a baixas temperaturas.
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Passatempo Persil/SMEG: O Poder da Lavagem a Frio
Persil, em parceria com a marca Smeg, está a promover um
passatempo onde desafia os consumidores a mostrar toda a
sua criatividade. Na compra de 2 produtos Persil, basta
escrever uma frase criativa que inclua “Persil” e “Lavagem a
Frio”, para se habilitar a ganhar frigoríficos da conhecida
marca italiana. A promoção é válida até 31 de dezembro.
Mais informações sobre este passatempo em:
www.persil.pt

Persil, limpo por dentro, brilhante por fora!
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