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Mini Desumidificadores Rubson com essência de lavanda para todo o lar

Minifresh e Mini Desumidificador Rubson:
especialmente pensados para pequenos espaços de
arrumação
Lisboa – A limpeza do lar inclui também armários e zonas de arrumação
perfumadas e sem humidade. Com a chegada do frio e da chuva é comum que
alguns ambientes fiquem mais húmidos, podendo mesmo causar bolor, fungos
e bactérias que, por sua vez, danificam os móveis e até mesmo o que está no
seu interior.
Para acabar com os problemas de humidades, Rubson apresenta duas soluções
pequenas e discretas para colocar em pequenos espaços, como roupeiros,
sapateiras e gavetas. Minifresh Rubson foi especialmente concebido para
roupeiros e Mini Desumidificador Rubson para pequenos espaços de
arrumação.
Os desumidificadores Rubson são uma alternativa eficaz para quem quer melhorar a
qualidade do ar em todos os espaços de arrumação. Com um agradável aroma a
lavanda, Minifresh e Mini Desumidificador criam uma sensação de calma e
tranquilidade, tão necessárias para relaxar no conforto do lar, com a garantia de um
ar mais purificado.
O desumidificador de cabide Minifresh, com pérolas
higroscópicas que absorvem a humidade,
transformando-as em gel, liberta uma delicada
fragância a lavanda que inunda o roupeiro e deixa a
roupa com um aroma agradável e relaxante. Com um
processo de fecho especial que sela a saqueta
permitindo que as pérolas absorventes captem a
humidade, sem risco de perda de água, Minifresh
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da Rubson é a opção ideal para um roupeiro sem humidade.
Ideal para pequenos espaços de arrumação, como
sapateiras ou gavetas, a Rubson apresenta também o
Mini Desumidificador, com aroma a lavanda, permite
retirar o excesso de humidade do ar, diminuir o
número de agentes alérgicos e tornar o ar mais puro de
forma permanente. Leve e fácil de usar, o Mini
Desumidificador Rubson pode ser colocado de forma
discreta em diferentes locais do lar, com a eficácia de
sempre.
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.
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