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Tecnologia patenteada de neutralização de odores, perfeita para a roupa 
de desporto 
 

Persil Premium Limpo & Fresco é o novo aliado no 
combate aos maus odores  
 
 
Os maus odores da roupa têm os dias contados. Persil apresenta a sua mais 
recente inovação, o Persil Premium Limpo & Fresco, para proporcionar uma 
limpeza e frescura perfeitas. Adicionando à sua fragrância uma tecnologia de 
combate aos odores, Persil Premium Limpo & Fresco elimina os maus odores e 
cria uma barreira de proteção para evitar que eles voltem à roupa, 
proporcionando uma limpeza profunda dos tecidos. 
 
O desporto já faz parte dos hábitos de vida saudável dos portugueses. Com ele há 
também mais roupa para lavar que, devido à transpiração, acumula cheiros 
desagradáveis. O novo Persil Premium Limpo & Fresco é a mais recente solução 
especializada para quem procura um detergente que não só remove as nódoas mais 
difíceis, como neutraliza os maus odores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fórmula inovadora de Persil Premium Limpo & Fresco contém a tecnologia 
patenteada pela Henkel que atua no controlo de maus odores e penetra no interior 
das fibras para remover até as nódoas mais difíceis e neutralizar os maus odores, 
para tecidos sempre frescos e perfumados. 
 
#PersilSimplesmenteMaisVida 
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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. 

 

 

 

 

 

Para mais informações:  
Contacto: Sónia Castro (Media Consulting)  
Tlf: 218 923 250 - 916 613 952  
Email: sonia.castro@mediaconsulting.pt 
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