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Relançamento da gama Fa gel de banho 
Cuidado hidratante e mais suave para a pele  
 
• Compatibilidade com a pele dermatologicamente testada 
• Protege e fortalece a barreira natural da pele 
• Com o condicionador vitamínico Pantenol 

 
Lisboa, 16 de abril de 2014 – A Henkel Beauty Care apresenta o relançamento de toda 
a gama de gel de banho da marca Fa. Com um novo design e uma nova fórmula em 
algumas variedades, Fa oferece um cuidado hidratante e uma limpeza ainda mais 
gentil para a pele.  

 
 
A marca Fa investe não só em pesquisa e estudos 
científicos, mas também na reavaliação constante e no 
aperfeiçoamento das fórmulas. A fórmula dos geles de banho 
Fa é suave e hidratante para a pele. Esta protege e fortalece 
a barreira protetora natural da pele e garante hidratação, 
deixando a pele com um aspeto saudável.  
 
 

A marca Fa tem uma oferta variada de produtos para a limpeza da pele, em formato gel de 
banho. Com fragâncias inspiradoras, benefícios especiais no cuidado da pele e um efeito 
refrescante, a gama de gel de banho Fa oferece o produto ideal para a limpeza suave e a 
hidratação da pele. 
 
Os geles de banho Fa protegem a pele e evitam a desidratação. “A sua composição mantém 
a humidade natural da pele em equilíbrio e garante que o banho não a afete.”, explica 
Barbara Heide, Responsável Internacional de Desenvolvimento de Produtos de Cuidado 
Corporal na Henkel. “Além disso, a combinação de tensioativos que limpam suavemente a 
pele foram otimizados e foi adicionado o condicionador vitamínico Pantenol para melhorar 
as propriedades protetoras da pele. Para além de suavizar a pele, o Pantenol proporciona 
também hidratação. Após o banho a pele fica macia e bem hidratada.” 
 
A gama de gel de banho Fa com o seu novo design está disponível no mercado pelo preço 
recomendado de 3,99 euros*. 

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