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Fa Vitamin & Power 

Sprcha plná vitamínov a ovocnej vône! 

Nový sprchovací gél Fa Vitamin & Power okrem hydratácie pokožky povzbudí 
aj vaše zmysly. Jeho zloženie s vitamínmi B a E jemne čistí pokožku a chráni ju 
pred dehydratáciou. Zachováva tým prirodzenú rovnováhu vlhkosti pokožky 
a zároveň opantá vaše zmysly svojimi ľahkými ovocnými vôňami. Ktorý bude 
vašim favoritom? Sprchovací gél Vitamín E + Guava alebo Vitamín B + Honey 
Melon? 
 
Pokožka je vzácnym a zároveň najväčším orgánom nášho tela, ktorá nás chráni pred 

vonkajšími škodlivými vplyvmi. Aby bola schopná poskytnúť telu potrebnú ochranu, mali by 

sme sa o ňu pravidelne starať. Iba vďaka dostatočnej starostlivosti bude žiariť krásou 

a zdravím. S novým sprchovacím gélom Fa Vitamin & Power môžete urobiť prvý krok ku 

zdravšej pokožke už pri sprchovaní.   

 

Váš nový pomocník v starostlivosti o pokožku vám ponúka hneď 2 varianty. Potešte svoje 

zmysly sprchovacím gélom Fa Vitamin & Power Vitamin E + Guava alebo Vitamin B + Honey 

Melon. Pokožke dodajú potrebné vitamíny a ich ovocná vôňa zároveň zmení zaužívaný rituál 

sprchovania na osviežujúci a zmyselný zážitok. 
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Sprchové gély Fa Vitamin & Power nájdete v obchodoch ako: 

Odporúčaná bežná             

predajná cena 

Sprchovací gél Fa Vitamin & Power Vitamin E   250 ml             2,29 € 

Sprchovací gél Fa Vitamin & Power Vitamin B      250 ml   2,29 € 

Sprchovací gél Fa Vitamin & Power Vitamin E   400 ml   2,99 € 

Sprchovací gél Fa Vitamin & Power Vitamin B   400 ml   2,99 € 

 

Tlačovú správu v elektronickej podobe, ako aj obrázky k novinkám, nájdete na www.henkel.sk . 

 

Spoločnosť Henkel so svojimi vedúcimi značkami a technológiami celosvetovo pôsobí v troch 

oblastiach podnikania:  Starostlivosť o domácnosť, Beauty Care a Adhesive Technologies (Lepidlá 

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. V roku 2013 dosiahol tržby vo výške 16, 4 

mld. eur a upravený prevádzkový zisk vo výške 2,5 mld. 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 2013 spoločnosť zamestnávala 1 300 pracovníkov. 
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Pre ďalšie informácie kontaktujte:   

Miriam Mešková  

Brand PR Beauty Care  

Henkel Slovensko, spol. s r.o. 

Záhradnícka 91 

SK-820 09 Bratislava 

 

Adresa pracoviska: 

Apollo Business Center II, blok H 

Prievozská 4 

821 09 Bratislava 

TEL: +421-2-502 46 232 

MOBILE: +421-905 712 309 

FAX: +421-2-555 75 924 

E-mail: miriam.meskova@henkel.com 

www.henkel.sk 

Natalie Lorencová 

Corporate Communications Manager Henkel 
CZ/SK 
Henkel Slovensko, spol. s r.o. 
Záhradnícka 91 
SK-820 09 Bratislava 

 
MOBILE: +420 - 739 325 116 
E-mail: natalie.lorencova@henkel.com 
www.henkel.sk 

 

 

 


