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Vernel reforça gama Suprême

Um pequeno luxo para a sua roupa
A gama de amaciadores concentrados Vernel Suprême inspira-se nas últimas
tendências de moda e beleza e apresenta Vernel Suprême Elégance. O novo
amaciador, com embalagem de cor preta, elegante e exclusiva, envolve a roupa
numa nova fragrância oriental e floral, desenvolvida por perfumistas franceses.
Há algo na cor preta que a distingue das restantes: é símbolo de elegância, excelência
e sofisticação. Agora, vê-se transportada do mundo da moda para o amaciador Vernel
Suprême Elégance.

Inspirado na alta perfumaria, Elégance é vibrante, viciante e proporciona uma
sensação de estar vestido com elegância. A sua fragrância com toques orientais e
florais oferece um perfume sofisticado de longa duração – “um pequeno luxo para a
sua roupa”.
O amaciador concentrado Vernel Suprême Elégance apresenta uma fórmula
exclusiva, com milhões de partículas suavizantes, que penetram nas fibras da roupa,
deixando-a irresistivelmente suave. Assim, para além da fragrância duradoura, Vernel
Suprême Elégance oferece um cuidado delicado dos tecidos, deixando-os mais
suaves.
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Vernel Suprême Elégance
1200 ml – 7,99€ PVP Recomendado*
*PVP Recomendado suscetível a alteração de acordo com o livre critério do
distribuidor.

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 2018, a Henkel atingiu um volume de vendas de 20.000 milhões de euros e um lucro
operacional depurado de cerca de 3.500 milhões de euros. A Henkel emprega cerca 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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