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Barnängen:
nórdicos

inspirada

nos

cuidados

e

rituais

Barnängen traz consigo uma gama de produtos inspirados nos cuidados nórdicos criados a
partir de uma cuidadosa seleção de ingredientes naturais. Produtos enriquecidos com Cold
Cream Protetor Barnängen asseguram uma agradável sensação de frescura quando aplicado;
e sensação de pele hidratada combinada com ingredientes que proporcionam um resultado
intensivo de nutrição para todo o tipo de peles.

Creme Corporal All Over Intensive, um nutritivo bálsamo hidratante protetor indispensável.
Enriquecido com Cold Cream que deixa uma agradável sensação de frescura em todo o corpo
e mima a pele da cabeça aos pés.
Creme Corporal All Over Intensive, 200 ml, PVP* 7.99€

Loção Corporal e Gel de Duche Caring contêm leite de aveia, muito popular na Suécia,
combinado com Cold Cream protetor que acaricia e hidrata a pele normal a seca. Garante um
cuidado envolvente e uma pele nutrida com uma sensação agradável ao toque.
Loção Corporal Caring, 400 ml, PVP* 7.99€
Gel de Duche Caring, 400 ml, PVP* 5.99€
Loção Corporal e Gel de Duche Nutritive com amoras do ártico, o fruto silvestre favorito da
Lapónia, combinadas com Cold Cream, fornecem uma hidratação de longa duração e um
cuidado reconfortante para peles secas a muito secas.
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Loção Corporal Nutritive, 400 ml, PVP* 7.99€
Gel de Duche Nutritive, 400 ml, PVP* 5.99€

Loção Corporal e Gel de Duche Sensitive combinam a flor de sabugueiro, uma célebre flor
nórdica, com o Cold Cream e asseguram uma suavidade duradora, hidratação e apaziguam
peles sensíveis.
Loção Corporal Sensitive, 400 ml, PVP* 7.99€
Gel de Duche Sensitive, 400 ml, PVP* 5.99€

Inspirado nos rituais nórdicos, Barnängen apresenta ainda uma variedade de loções, géis e
óleos de banho que contêm um sérum hidratante especialmente desenvolvido com
ingredientes ativos de proteção como o óleo de girassol e o óleo de arando. Esta linha é
inspirada nas tradições mais antigas da Suécia como a sauna nórdica, os banhos gelados e
o Midsommar Nórdico, a festa de solstício de verão na Suécia.
Gel de Banho Sauna Relax inspirado nos prazeres da Sauna Nórdica, com extrato de bétula
e sérum protetor hidratante, para um equilíbrio perfeito entre o corpo e a alma.
Gel de Banho Sauna Relax, 400 ml, PVP* 5.99€

Gel de Banho Glacier Blow inspirado nos glaciares nórdicos, com sais marinhos e sérum
protetor hidratante, reproduz o aroma fresco da água gelada da Escandinávia para uma
sensação revigorante como após um mergulho nos glaciares, “Isvaksbad”.
Gel de Banho Glacier Blow, 400 ml, PVP* 5.99€

Gel de Banho e o Óleo Corporal Midsommar Glow contêm delicados óleos florais e sérum
protetor. Através do aroma, remetem para o ancestral festival de verão sueco Midsommar e
oferecem uma hidratação protetora para uma pele cuidada e suave ao toque.
Gel de Banho Midsommar Glow, 400 ml, PVP* 5.99€
Óleo Corporal Midsommar Glow,150 ml, PVP* 9.99€
*Preço recomendado, suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda.
Sobre a Henkel
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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.
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