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Vernel Suprême, fragrâncias inspiradas na alta perfumaria francesa

Henkel Laundry & Home Care reforça o portefólio de
amaciadores Vernel com o lançamento de Vernel
Suprême
A Henkel reforça o portefólio da sua área de negócio de Laundry & Home Care com a
introdução no mercado da nova gama de amaciadores de roupa concentrados Vernel
Suprême.
A nova gama Vernel Suprême promete um cuidado irresistível com a roupa, graças à
sua fórmula com milhões de partículas suavizantes, e uma fragrância sedutora e
duradoura nos tecidos – as novas fragrâncias de Vernel são criadas por perfumistas
franceses e inspiradas na alta perfumaria.
Com este novo lançamento, a Henkel aposta num segmento premium de cuidados da
roupa. Vernel Suprême, sob a assinatura “Um pequeno luxo para a sua roupa”, chega
às grandes superfícies em três variedades: Romance, Glamour e Passion.

Vernel Suprême é uma autêntica experiência sensorial, desde a embalagem
diferenciadora, com um toque suave e silhueta elegante, até às sofisticadas
fragrâncias.

Página 1 de 2

Press Release
A introdução no mercado da nova gama Vernel Suprême segue a linha estratégica da
marca de criação de valor no mercado, consolidando a sua posição com inovações
diferenciadoras e relevantes na categoria de amaciadores para a roupa.

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 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.com.
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