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Lançamento de Fa Vitamin & Power Toranja Rosa 

Gel de banho revigorante com Vitamina C  
e fragrância frutada 
 
 

 Primeiro gel de banho Fa para revitalização diária com Vitamina C estabilizada na 
fórmula 

 Aroma refrescante a fruta 
 
 
Lisboa, 04 agosto de 2014 – A Henkel Beauty Care apresenta o novo gel de banho Fa 

Vitamin & Power Toranja Rosa. Este novo gel hidrata a pele e revigora os sentidos. A 

fórmula suave com Vitamina C limpa a pele suavemente e protege-a contra a 

desidratação. Mantém a hidratação natural da pele e ativa os sentidos com um aroma 

frutado, leve a toranja rosa.  

 

A nossa pele é o nosso maior órgão e é também um escudo que nos 

protege. Para garantir uma proteção ótima da pele e assegurar que esta se 

mantém saudável e bonita, é necessário um cuidado adequado. Agora, 

graças ao Fa Vitamin & Power Toranja Rosa, o cuidado da pele começa no 

banho. 

 

Os fatores ambientais do dia-a-dia podem danificar a pele e as vitaminas 

reforçam o sistema de defesa e formam uma camada protetora. Fa Vitamin 

& Power Toranja Rosa permite reforçar a barreira natural de proteção da 

pele, o que, aliado a um aroma fresco a toranja rosa proporciona um efeito 

de cuidado hidratante e uma sensação revigorante durante o banho. É 

adequado para peles normais a secas. 

 
O novo gel de banho Fa Vitamin & Power Toranja Rosa está disponível no mercado pelo 
preço recomendado de 3,99 euros*. 
 

*Suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda 

 

Para mais informações: Ana Fernandes | Tel.: 210 307 803 | Email: afernandes@cec-online.pt 
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