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Press Release 
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Fa Deo Sport e Fa Deo Dry Protect  

 
Desodorizantes com elevada proteção para 
estilos de vida ativos 
 
Fa inspira-se nos amantes do desporto e exercício físico e sugere duas linhas de 

desodorizantes com tecnologia de elevada performance. Fa Deo Sport e Fa Deo Dry 

Protect apresentam uma fórmula exclusiva que oferece uma proteção eficaz contra o 

suor e o odor corporal até 48 horas. 

Com a chegada dos dias maiores e do bom tempo são muitos os que aproveitam para se 

dedicarem a atividades ao ar livre e a terem um estilo de vida mais ativo. Seja caminhada, 

corrida, bicicleta ou qualquer outra modalidade desportiva, dentro ou fora do ginásio, é 

importante exercitar o corpo e usufruir do bem-estar que as atividades físicas proporcionam.  

 

Para as pessoas mais ativas usar um desodorizante adequado é um cuidado de higiene 

essencial. Por isso, Fa apresenta os desodorizantes Fa Deo Sport e Fa Deo Dry Protect, 

que oferecem até 48 horas de proteção contra odores corporais desagradáveis. 
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Fa Deo Spray Sport proporciona uma experiência de frescura duradoura de confiança sem 

deixar manchas brancas e o Deo Roll-on Sport protege contra o odor corporal aliado a uma 

fragrância fresca. 

 

Fa Deo Spray Dry Protect apresenta uma tecnologia de secagem instantânea sem deixar 

manchas e o Deo Roll-on Dry Protect proporciona uma suave fragrância delicada como 

algodão que reduz significativamente o suor. 

 

 

Fa Deo Spray Sport, 3,15€ (PVP recomendado)* 

 

Deo Roll-on Sport, 2,99€ (PVP recomendado)* 

 

Fa Deo Spray Dry Protect, 3,15€ (PVP recomendado)* 

 

Deo Roll-on Dry Protect, 2,99€ (PVP recomendado)* 

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

 

 Visite-nos no Facebook FaFeelFantastic  e Instagram fafeelfantastic.  

 

Sobre a Henkel   

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 na área da indústria como no 

grande 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. As 

vendas combinadas das principais marcas das três unidades de negócio - Loctite, Schwarzkopf e Persil 

- somaram mais de 6 mil 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.pt.  

https://www.facebook.com/FaFeelFantastic/
https://www.instagram.com/fafeelfantastic/
http://www.henkel.pt/
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Para mais informações:  

Contacto:    MEDIA CONSULTING 
 Sara Filipe 
Phone +351 918937774   
Email sara.filipe@mediaconsulting.pt                                 

mailto:sara.filipe@mediaconsulting.pt

