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Barnängen Sensitive, a hidratação perfeita para todo o tipo de mulheres

Dia da Mãe: quem disse que uma mulher forte não
pode ser delicada?
Barnängen apresenta o Gel de Banho e a Loção
Corporal Sensitive que ajudam a redescobrir o
equilíbrio natural da pele com uma fórmula
especial que atua de forma intensiva e deixa uma
hidratação suave e duradora.
A sua fórmula única com Flor de Sabugeiro, uma
célebre flor nórdica, e 5% do ingrediente especial
Cold Cream Barnängen cuida delicadamente e
apazigua a pele sensivel para uma suavidade e
uma proteção prolongada.
O sabugueiro é um arbusto alto que floresce no início do verão com enormes cachos
de pequenas e cremosas flores brancas. Com um aroma delicado e cativante, a Flor
de Sabugueiro tornou-se a flor central das celebrações suecas do Midsommar.

Dermatologicamente testados, o Creme de Duche e a Loção Corporal Sensitive
Barnängen, quando aplicados em conjunto, fornecem uma hidratação profunda
à pele e uma delicada sensação ao toque.
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Creme de Duche Sensitive
400 ml, PVP* 5,99€

Loção Corporal Sensitive
400 ml, PVP*7,99€

*À venda nas lojas Continente.
*Preço recomendado, suscetível de modificação de acordo com o livre citério do ponto de venda.

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. A Henkel emprega
mais de 53.000 pessoas em todo o mundo - uma equipa apaixonada, altamente diversificada e unida
por uma forte cultura corporativa, 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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