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Lançamento Fa Floral Protect                 

 

Novo desodorizante Fa Floral Protect: fragrâncias florais 
de longa duração e 48 horas de proteção antitranspirante 
 

 Com sensuais fragrâncias florais, o novo desodorizante Fa Floral 

Protect cativa e oferece proteção elevada.  

 Nova tecnologia de ativação da fragrância, garante que esta se 

prolonga todo o dia.  

 Poder antitranspirante oferece proteção ao longo de 48 horas sem 

deixar marcas brancas nas roupas.  

 
Lisboa, 18 de setembro de 2014 – A Henkel Beauty Care apresenta o novo 

desodorizante Fa Floral Protect. Com uma nova tecnologia de ativação de fragância, 

este desodorizante antitranspirante oferece proteção durante 48 horas para uma 

sensação de frescura duradoura.  

 

Quando inalados, os aromas são processados diretamente na parte do cérebro que é 

responsável pelas nossas emoções e certas fragrâncias transmitem-nos uma sensação de 

grande bem-estar e satisfação.  

 

O novo desodorizante antitranspirante Fa Floral Protect Poppy & Bluebell oferece uma 

experiência muito especial graças à sua composição exclusiva que combina aromas 

frutados de pera e framboesa, notas florais de papoila, rosa e jacinto e um toque sedutor de 

patchouli e musk.  

 

Enquanto as fragrâncias convencionais usadas em desodorizantes tendem a desaparecer 

rapidamente da pele, a nova tecnologia de ativação de fragrância de Fa retém os aromas 

em minúsculas partículas de óleo que aderem à pele, garantindo assim que esta se 

mantenha duradoura durante todo o dia. 
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Para além do perfume duradouro, a sua ação antitranspirante oferece proteção de 48 horas 

contra a transpiração e o odor corporal, e reduz a ocorrência de manchas brancas nas 

roupas. 

 
 
O novo desodorizante Fa Floral Protect Poppy & Bluebell encontra-se disponível no 
mercado nas versões spray e roll-on. 
 
PVPs recomendados: 
Fa Floral Protect Poppy & Bluebell Deo Spray 150 ml    2,99* Euro  
Fa Floral Protect Poppy & Bluebell Roll-On 50 ml     3,15* Euro 

 

*Suscetíveis de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda 

 
Para mais informações: Ana Fernandes | Tel.: 210 307 803 | Email: afernandes@cec-online.pt 
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