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Sonasol WC Reis do Trono – Edição Limitada

Quem detém a coroa do reino da casa de banho?
Sonasol WC lança os blocos sanitários mais divertidos de sempre. Com a edição
limitada Sonasol WC Reis do Trono, coloca-se a grande questão: quem detém
verdadeiramente a coroa do reino da casa de banho? Será um Rei ou uma
Rainha do trono?
Em 2018, Sonasol WC, marca líder de blocos sanitários, lança as edições limitadas
Sonasol WC Rainha do Trono e Sonasol WC Rei do Trono. Com estas edições
limitadas, a sanita está no centro das atenções e tudo o que se quer saber é se quem
a ocupa é o Rei ou a Rainha.
Para a Rainha do Trono, Sonasol WC propõe a fragrância de Pétalas de Flores e a
combinação das cores rosa e verde. Para o Rei do Trono, os Frutos Reais perfumam
os blocos onde imperam o vermelho e o amarelo. Com Sonasol WC Reis do Trono,
a sanita fica profundamente limpa, da primeira à última descarga, mantendo a casa
de banho sempre perfumada.

A edição limitada Sonasol WC Reis do Trono é formulada com tecnologia 4 Funções:
- Espuma Ativa: limpa a sanita a cada descarga;
- Fórmula Anti-Calcário: previne a formulação de calcário na sanita;
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- Protetor de Sujidade: combate a acumulação de manchas;
- Extra Frescura: proporciona um perfume fresco e muito agradável a cada descarga.
Sonasol WC Reis do Trono é uma edição limitada sazonal, da gama Poder Activo, e
encontra-se disponível, em formato duplo, até outubro de 2018.

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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