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Prací prostriedok za radu Perwoll ReNew+

Nový rad Perwoll ReNew+ – pre dlhotrvajúcu
intenzitu farieb
Vyblednutým blúzkam či prepratým džínsovým nohaviciam už odzvonilo.
Vďaka vylepšenému radu špeciálnych pracích prostriedkov značky Perwoll si
vaše oblečenie teraz udrží intenzívne farby a pretrvávajúci nepoškodený
vzhľad, a to i po opakovanom praní.
Nový rad čistiacich prostriedkov Perwoll ReNew+ teraz pôsobí ešte účinnejšie proti
vyblednutiu a má intenzívnejšie pracie účinky. Obľúbené čierne kokteilové šaty či najnovší
úlovok v podobe farebnej košele budú vďaka novému zloženiu čistiacich prostriedkov z radu
Perwoll ReNew+ vyzerať ako nové i po opakovanom praní. Tajomstvo sa skrýva v špeciálnej
technológii, ktorá vyhladí poškodené a vyblednuté vlákna.
Do nového radu produktov ReNew+ patrí:
 Perwoll ReNew+ Color – prací prostriedok, vďaka ktorému si oblečenie dlhšie udrží
intenzitu farieb a bude vyzerať ako nové
 Perwoll ReNew+ Black – jemný prací prostriedok, ktorý udržiava farebnú intenzitu
čiernych a tmavých tkanín
 Perwoll ReNew+ White – špeciálny prací prostriedok, vďaka ktorému je oblečenie
žiarivo biele a pôsobí ako nové
Nový rad produktov Perwoll ReNew+ je dostupný v moderných obaloch a prináša dokonalé
účinky pre vaše najštýlovejšie oblečenie. Odporúčaná maloobchodná cena je 3,99€ (1L),
6,99€ (2L), 9,99€ (3L) a 11,99€ (4L).
* * * *
Spoločnosť Henkel so svojimi vedúcimi značkami a technológiami celosvetovo pôsobí v troch
oblastiach podnikania: Starostlivosť o domácnosť, Beauty Care a Adhesive Technologies (Lepidlá a
Technológie). Spoločnosť, založená v roku 1876, so svojimi známymi značkami Persil, Schwarzkopf a
Loctite globálne zastáva vedúce postavenie na trhu tak v spotrebiteľských, ako aj priemyselných
odvetviach. Henkel zamestnáva okolo 47 000 pracovníkov a v roku 2011 dosiahol tržby vo výške
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15,605 miliónov eur a upravený prevádzkový zisk vo výške 2,029 miliónov eur. Prioritné akcie
spoločnosti Henkel sú evidované v indexe DAX na nemeckej burze cenných papierov.
Na Slovensku pôsobí Henkel vo všetkých troch strategických oblastiach už od roku 1991. Henkel
Slovensko predáva viac ako 50 značiek a ku koncu roka 2011 spoločnosť zamestnávala 661
pracovníkov.
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