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Para uma frescura da roupa que dura todo o dia, X-Tra sugere, 

 
Frescura prolongada de X-Tra 

 

 Benefícios reforçados, para uma maior eficácia na lavagem 

 Garantia de limpeza, brancura e frescura mais prolongada 
 
Lisboa, 28 outubro 2014 - Uma roupa limpa e perfumada, para que possamos sentir 
durante todo o dia a frescura da roupa acabada de lavar, é muito importante na 
escolha de um detergente. X-Tra sugere os detergentes Gel com uma tecnologia 
inovadora em fragrância que permite uma frescura muito mais prolongada e uma 
neutralização mais eficaz dos maus cheiros. Há coisa melhor que sentir durante todo 
o dia o cheirinho agradável e fresco da roupa acabada de sair da máquina? 
 
A frescura prolongada é uma característica inovadora deste produto: a sua tecnologia faz 
com que pequenas partículas sejam libertadas da sua molécula principal, ao longo do 
tempo, garantindo a frescura prolongada da roupa. Proporciona ainda um efeito 
neutralizante do odor, funcionando como um íman que atrai e anula os maus-cheiros.  
 
Perante maiores exigências económicas, os consumidores procuram produtos eficazes a 
vários níveis, mas nunca esquecendo o preço acessível.  
 
O novo X-Tra Gel proporciona uma limpeza e brancura incríveis, um perfume fresco e 
duradouro, assegurando o cuidado da roupa a um preço acessível. O gel dissolve-se muito 
mais facilmente e totalmente na água, penetrando no interior das fibras, eliminando as 
nódoas difíceis. 
 
Disponível no mercado nas versões X-Tra Gel e X-Tra Gel Flores da Primavera, uma nova 
variedade perfumada. 
 
X-Tra - Seja esperto, tenha tanto por tão pouco.  
 
 
 
Para mais informações: 
Ana Fernandes 
Tel.: 210 307 803/91 900 42 49  
 afernandes@cec-online.pt 
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