Comunicado à imprensa
20 maio 2014
Comunicado de imprensa disponível na área de imprensa da Henkel

Sonasol apresenta a nova Gama Brilhante
com efeito reparador
Lisboa, 20 maio 2014 - Sonasol relançou a gama Brilhante. Agora com efeito
reparador devolve o brilho às superfícies, mesmo após anos de desgaste, sem
esforço e numa só passagem. Limpeza perfeita que brilha!
Graças à sua fórmula inovadora com polymer, o novo Sonasol Brilhante proporciona uma
limpeza perfeita e reparadora dos pavimentos, preenchendo gradualmente as fissuras e o
desgaste, aumentando assim o brilho e o reflexo.
A Gama Brilhante é composta por três produtos para cada tipo de pavimento

Sonasol Brilhante Universal
Especialmente indicado para a limpeza de todas as superfícies laváveis como
azulejos ou mármores, proporciona uma limpeza perfeita, reparando
gradualmente as fissuras e o desgaste responsáveis pela perda de brilho das
superfícies.
Sonasol Brilhante Floral Euphoria
É uma solução especialmente desenvolvida tendo em conta as necessidades
de limpeza de todo o tipo de superfícies, proporciona uma limpeza perfeita e
repara gradualmente as fissuras e o desgaste responsáveis pela perda de
brilho das superfícies. Destaca-se pelo seu agradável aroma de lírios e graças
à sua fórmula, enriquecida com uma nova tecnologia de fragrância, garante um
perfume que se mantém durante mais de 24 horas: uma Euphoria de perfume
para a sua casa.
Sonasol Brilhante Madeiras
A água em excesso pode danificar a madeira, por esta razão, os pavimentos
em madeira requerem um cuidado especial. Graças à sua fórmula com pH
neutro e de rápida evaporação, evita que a humidade danifique a madeira.
Assim, este é o lava tudo ideal para a limpeza de superfícies de madeira e
parquet – agora com efeito reparador.
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