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Coffrets de Natal Scorpio: Rouge, Vertigo, Gold e L’Homme

O presente ideal para os homens da sua
vida
As luzes de Natal já iluminam as ruas e não tarda inicia-se a azáfama natalícia em busca
do presente ideal. Por esta altura, apenas uma pergunta ecoa na sua cabeça: O que vou
oferecer aos homens mais especiais da minha vida? Scorpio quer facilitar esta tarefa e
apresenta os seus coffrets de Natal com um design elegante, que incluem as
fragrâncias de sempre, Rouge e Vertigo, mas também os seus perfumes mais distintos
com Gold e L’Homme.
Seja para um homem mais clássico, ativo, carismático ou autêntico, a reconhecida marca de
perfumes masculinos assegura a solução adequada à personalidade única de cada um. Os
coffrets prometem proporcionar momentos inspiradores ao combinar a oferta de Eau de
Toilette com Desodorizante em spray, disponibilizando também opções com Creme de Rosto.
Com um aroma intenso que se prolonga num toque ousado e floral, inspirado nas profundezas
de bosques magníficos, temos Scorpio Rouge. Indicado para um homem mais clássico, o
conjunto é composto por Eau de Toilette e Desodorizante em spray.
Scorpio Vertigo apresenta uma fragrância fresca, metálica e intensa, que se prolonga num
aroma tónico, associado à sensualidade dos bosques de sândalos e orvalhos. Perfeito para
um homem intenso, ativo e amante de ar livre, este coffret conjuga Eau de Toilette e
Desodorizante em spray.
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O homem ousado e com um carisma inabalável vê a sua personalidade refletida em
Scorpio Gold. Com uma fragrância ardente de sândalo e cedro, este coffret combina Eau de
Toilette, Desodorizante Antitranspirante em spray e Creme de Rosto.
Para um homem autêntico e com um charme genuíno, o aroma contrastante de citrus
frescos e cabedal é a melhor escolha. O coffret Scorpio L’Homme junta ao Eau de Toilette e
ao Desodorizante Antitranspirante em spray, um Creme de Rosto.
Todos os coffrets Scorpio estão disponíveis em hipers e supermercados.
Coffret Scorpio Rouge e Coffret Scorpio Vertigo, 19,99€ (PVP recomendado) *
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Coffret Scorpio Gold e Coffret Scorpio L’Homme, 24,99€ (PVP recomendado)

*

*Valor suscetível de modificação de acordo com o livre critério 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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