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A melhor cápsula do mercado

Persil revoluciona o mercado de detergentes
com o novo Persil Power-Mix Caps
As vantagens do detergente líquido e pó numa única cápsula;
A melhor cápsula do mercado;
A dose perfeita para uma utilização mais fácil e sem desperdício.

Lisboa, 25 maio 2015 – Persil revoluciona o mercado de detergentes
e apresenta aquela que é a melhor cápsula do mercado. O novo Persil
Power-Mix Caps combina numa única cápsula um poderoso gel que
remove as nódoas mais difíceis, e o potenciador em pó com agentes
branqueadores que garante um extra-brilho na sua roupa. A mais recente
inovação de Persil traz uma maior conveniência e um menor desperdício lavagem
após lavagem, com cápsulas pré-doseadas que garantem a máxima eficácia.
Nos últimos anos, as cápsulas são o segmento que tem registado o maior crescimento no
mercado de detergentes para a roupa. A sua utilização tem inúmeras vantagens: a
simplicidade na lavagem, poupando tempo mas assegurando ao mesmo tempo bons
resultados na lavagem, e a conquista da luta contra o desperdício tornando a tarefa de lavar
a roupa muito mais prática, rápida e eficaz.
Graças aos seus dois compartimentos, as Persil Power-Mix Caps combinam o melhor de
dois mundos: um poderoso gel concentrado que permite uma rápida dissolução e remoção
das nódoas, bem como uma eficaz proteção das cores e tecidos, e um potenciador em pó
com agentes branqueadores que garante uma limpeza total da sua roupa.
As crescentes preocupações ambientais levam-nos a estar cada vez mais atentos ao
desperdício que a utilização de um detergente implica e também à forma como o utilizamos.
Por essa razão, e para além de toda a sua performance, o novo Persil Power-Mix Caps
com uma cápsula 100% biodegradável e a embalagem 100% reciclável é um produto
sustentável e de responsabilidade ambiental.
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Assim, as Persil Power-Mix Caps pré-doseadas oferecem uma maior conveniência e um
menor desperdício, garantindo a forma mais fácil e eficaz de lavar a roupa. A cápsula é
colocada diretamente no fundo do tambor, por baixo da roupa dissolvendo-se
automaticamente com a água, sem deixar resíduos e combatendo o desperdício durante
todo o processo de lavagem.
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