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Comunicado de imprensa disponível na área de imprensa da Henkel 

Lançamento Fa Magic Oil 
 

 

Novo Fa Magic Oil: magia para a sua pele 
 

 
 

 Creme de duche hidratante com espuma cremosa e abundante 

 Fórmula com micro óleos deixa a pele nutrida, suave como a seda 

 Fragrância suave e refrescante a Jasmim Rosa 
 

 
 

Todos gostamos de um gel de banho revigorante, com uma 

espuma cremosa e abundante, que nutra a pele, liberte uma 

fragrância agradável e deixe uma irresistível sensação de 

suavidade. Por isso, a marca Fa, especialista em gel de 

banho, desenvolveu o novo Fa Magic Oil com uma fórmula 

que reúne num único gel de banho todos estes benefícios. 

Devido à sua fragrância suave a Jasmim Rosa, a experiência 

do duche torna-se verdadeiramente mágica.  

 

Quem não sonha com momentos "mágicos" no seu dia a dia? Com o novo Fa Magic Oil 

podemos ter pelo menos um momento de “magia” por dia. O novo creme de duche 

hidratante Fa Magic Oil com micro óleos deixa a pele nutrida, suave como a seda, e 

protegida contra a secura, proporcionando um cuidado precioso, sem deixar resíduos 

oleosos.  

 

“Jasmim” é a palavra árabe que significa “óleo com aroma agradável” e as flores de 

jasmim são conhecidas desde há muitos séculos pelo seu aroma suave e agradável.  
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Esta planta muito apreciada é um dos pilares da perfumaria e inspirou também o novo 

Fa Magic Oil, para deixar a sua pele delicadamente suave e perfumada. 

 

O novo Fa Magic Oil está disponível nos pontos de venda com um PVP recomendado 

de 3,99 €* 

*Suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda 
 
 

Para mais informações:  Ana Fernandes | Tel.: 210 307 803/91 900 42 49 | afernandes@cec-online.pt  
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