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Fa Magic Oil Jasmim Rosa e Deo Floral Protect Poppy & Bluebell

Nutra o seu corpo com as notas florais de Fa
Fa inspira-se na estação mais florida do ano e sugere um gel de duche e um
desodorizante com fragrâncias florais. Jasmim, papoila, rosa e jacinto são a
combinação perfeita para os dias de primavera, repletos de tranquilidade e bem-estar.
O gel de duche Magic Oil Jasmim Rosa e o desodorizante Floral Protect Poppy &
Bluebell proporcionam as mais alegres sensações primaveris.
É sempre um prazer quando chega a primavera e percebemos o
quanto a natureza renasce e se enche de vida e de flores. Os dias
ficam mais coloridos, luminosos e perfumados. A altura é perfeita
para brindar o corpo com uma combinação de notas florais e de
cuidado da pele. Deixe-se encantar pelas sugestões Fa e entreguese à primavera!

Tudo começa pelo banho, que se quer relaxante e com um aroma
fresco. O gel de duche Magic Oil Jasmim Rosa é composto por
micro óleos que protegem contra a secura da pele e proporcionam
um cuidado precioso sem deixar resíduos oleosos. Com uma
espuma cremosa e abundante, que cuida a pele, e uma leve
fragrância a Jasmim Rosa que transmite uma sensação de
tranquilidade e frescura que tanto associamos aos dias de
primavera, a experiência do duche torna-se verdadeiramente mágica.
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A irresistível sensação de suavidade que começa no banho continua na aplicação do
desodorizante. Fa Floral Protect Poppy & Bluebell oferece uma experiência especial de
fragrâncias graças à criação de um perfume único que combina aromas florais de papoila,
rosa, íris e jacinto e um toque sedutor de patchouli e musk.

A tecnologia de frescura non-stop de Fa retém os aromas em partículas
de fragrância que aderem à pele por mais tempo, garantindo assim que
o perfume se mantenha durante todo o dia. Para além do aroma
duradouro, a sua ação antitranspirante oferece proteção de 48 horas
contra a transpiração e o odor corporal, e reduz o aparecimento de
marcas brancas na pele e na roupa.
O desodorizante Fa Floral Protect Poppy & Bluebell encontra-se
disponível no mercado nas versões spray e roll-on.

Gel de Duche Magic Oil Jasmim Rosa, 500 ml, 3,99€ (PVP recomendado) *
Desodorizante Roll-on Floral Protect Poppy & Bluebell, 400 ml, 2,99€ (PVP
recomendado)*
Desodorizante Spray Floral Protect Poppy & Bluebell, 400 ml, 3,15€ (PVP recomendado)*

*Valor

suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda.

Visite-nos no Facebook FaFeelFantastic e Instagram fafeelfantastic.
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Sobre a Henkel Internacional
A Henkel opera globalmente com um portefólio bem equilibrado e diversificado. A empresa detém
posições de liderança com as suas três unidades de negócios, tanto em empresas industriais como de
consumo, graças à força das marcas, inovações e tecnologias. A Henkel Adhesive Technologies é líder
mundial no mercado de adesivos em todos os segmentos da indústria. Nos seus negócios de Laundry
& Home Care e Beauty Care, a Henkel ocupa posições de liderança em muitos mercados e categorias
em todo o mundo.
Fundada em 1876, a Henkel faz uma retrospetiva a mais de 140 anos de sucesso. Em 2016, a Henkel
registou vendas de 18.714 milhões de euros, lucro operacional ajustado de 3.172 milhões de euros. A
Henkel emprega mais de 50.000 pessoas em todo o mundo - uma equipa apaixonada, altamente
diversificada e unida por uma forte cultura empresarial, um objetivo comum de criar valor sustentável e
valores partilhados. Como líder reconhecida em sustentabilidade, a Henkel ocupa posições de
destaque em muitos índices e classificações internacionais. As ações preferenciais da Henkel estão
listadas no índice alemão de ações DAX. Para obter mais informações visite: www.henkel.com
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