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Sonasol WC Poder Activo Natal – Edição Limitada 
 

Decorar a casa a rigor para o Natal – até a casa de 
banho 
 
 
O Natal está a aproximar-se e com ele vêm os preparativos. Da árvore ao 
presépio até à decoração com pequenos apontamentos natalícios nas restantes 
divisões da casa. Normalmente, a casa de banho é esquecida, mas este ano não! 
Com Sonasol WC Poder Activo Natal, em tons vermelho e verde, a sanita veste-
se a rigor e liberta fragrância a pinho descarga após descarga. 
 
Líder de mercado em blocos sanitários, Sonasol WC lança a edição limitada Poder 
Activo Natal 2017, à venda durante os meses de novembro e dezembro nas pequenas 
e grandes superfícies. Com este produto, a sanita fica profundamente limpa e a casa 
de banho perfumada. 
 

 

Tal como o restante portefólio, Sonasol WC Poder Activo Natal permite uma limpeza 

profunda devido à espuma ativa, que limpa a sanita a cada descarga; à fórmula  
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anticalcário, que previne a formação de calcário na sanita; ao protetor de sujidade, 

que combate a acumulação de manchas; e à frescura extra, que proporciona um 

perfume fresco e muito agradável após as descargas. 

 
 
 
 

 

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.  

 

 

Para mais informações:  
Contacto: Ana Eira / Sónia Castro (Media Consulting)  
Tlf: 21 892 32 54 – 912 205 277 / 916 613 952 
Email: ana.eira@mediaconsulting.pt / sonia.castro@mediaconsulting.pt 

http://www.henkel.pt/

