Tlačová správa
Marec 2015
Nové Fa Magic Oils

Rozmaznávajte svoju pokožku každý deň s novými
Fa Magic Oils
Pocit ako v luxusných kúpeľoch si teraz môžete vychutnať aj v pohodlí domova. Nový
rad telovej kozmetiky Fa Magic Oils obsahuje vzácne olej pre hodvábne hladkú
pokožku. Fa Magic Oils prichádza s dvomi osviežujúcimi vôňami – ružový jazmín a
modrý lotos. Fa Magic Oils k dispozícii ako sprchové gély, pena do kúpeľa a tuhé
mydlo.
Doprajte si chvíľku pre seba a rozmaznávajte svoju pokožku každý deň. S novým radom Fa
Magic Oils sa tento sen môže stať skutočnosťou. Nový rad produktov od značky Fa v sebe
spája tri najdôležitejšie požiadavky spotrebiteľov v jednej inovatívnej receptúre. Má
povzbudzujúce účinky, čistí pokožku a počas sprchovania vytvára bohatú penu – bez toho,
aby na pokožke zanechal mastný film.
Kúzlo dvoch aromatických vôní
Fa Magic Oils poskytujú výživnú starostlivosť pre vašu pokožku. Vôňa ružového jazmínu
a modrého lotosu evokujú okamih magického pôžitku pre vašu dušu.
Názov „jazmín“ pochádza z arabčiny a znamená „voňavý olej". Po tisíce rokov bol tento kvet
obľúbeným pre svoju príjemnú vôňu a teraz sa stal inšpiráciou pre nové Fa Magic Oil
ružový jazmín.
Fa Magic Oil modrý lotos uchváti vaše zmysly jemnou a delikátnou vôňou modrého lotosu kvetu, ktorý bol obdivovaný pre svoju krásu a slúžil ako okrasná rastlina v starovekého
Egypte.
Nový rad Fa Magic Oils nájdete už teraz vo vašich obchodoch.
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Odporúčaná cena

Fa Magic Oil ružový jazmín, sprchovací gél, 250 ml a 400 ml

2,29€ a 2,99€

Fa Magic Oil modrý lotos, sprchovací gél, 250 ml a 400 ml

2,29€ a 2,99€

Fa Magic Oil ružový jazmín, pena do kúpeľa, 500 ml

3,79€

Fa Magic Oil ružový jazmín, tuhé mydlo, 100 g

0,57€

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 takmer 50 000 pracovníkov. V roku 2014 dosiahol tržby vo výške
16, 4 mld. eur a upravený prevádzkový zisk vo výške 2,6 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 dnes spoločnosť zamestnáva 1 600 pracovníkov.
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Pre ďalšie informácie kontaktujte:

Zuzana Váry

Petra Konáriková

Marketing Manager

Account Manager

Henkel Beauty Care

Seesame

Henkel Slovensko, spol. s r.o.

Seesame, s. r. o.

Záhradnícka 91, P.O.Box 66

Prievozská 4/D

SK-820 09 Bratislava

821 09 Bratislava

Phone +421-2- 502 46 260

Mobile: +421 908 700 543

Fax

E-mail: konarikova@seesame.com

+421-2- 502 46 229

Mobile +421-905- 303 628
zuzana.vary@henkel.com

Adresa pracoviska:
Apollo Business Center II, blok H
Prievozská 4
SK-821 09 Bratislava
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