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Sonasol alarga gama de detergentes lava-tudo  

 

Sonasol Lavanda garante limpeza perfeita e perfume 

em toda a casa  
 

 

Lisboa — A gama de lava-tudo Sonasol tem uma nova referência: Sonasol 

Lavanda. À limpeza perfeita e ao brilho, junta-se agora a agradável fragrância a 

lavanda. 

 

Conhecida como sendo uma planta com 

propriedades relaxantes e calmantes, a lavanda é 

a fragrância ideal para perfumar toda a casa e 

proporcionar momentos de equilíbrio e bem-estar. 

 

Com o lançamento de Sonasol Lavanda, a marca 

inova e alarga a sua gama de lava-tudo 

perfumados, disponibilizando nos lares dos 

portugueses esta conhecida fragrância floral. 

 

Sonasol Lavanda garante todos os benefícios da 

gama tradicional de lava-tudo perfumados 

Sonasol, nomeadamente uma limpeza perfeita e 

um novo brilho desde a primeira passagem, agora 

também com a fragrância agradável e fresca a lavanda.  

 

A gama tradicional de lava-tudo Sonasol é composta pelo tradicional Sonasol 

Amoniacal Original; pelos lava-tudo perfumados Sonasol Lavanda, Sonasol Camomila 

e Flor de Laranjeira, Sonasol Rosas e Jasmim, e Sonasol Aloé Vera e Flores Brancas; 

pelo Sonasol pH Neutro; e pelos lava-tudo especialistas Sonasol Gel Casa de Banho 

e Sonasol Gel Lixívia.  
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A marca Sonasol é líder em top of mind e notoriedade junto dos portugueses, 

associando qualidade e eficácia a inovações constantes e relevantes para o 

consumidor. 

 

Sonasol Lavanda está disponível em dois formatos: 700ml e 1300ml. 

 
 

 

 

 

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 em empresas 

industriais como de 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 Beuty 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 2016, 

a Henkel registou vendas de 18.714 milhões de euros, lucro operacional ajustado de 3.172 

milhões de euros. A Henkel emprega mais de 50.000 pessoas em todo o mundo - uma equipa 

apaixonada, altamente diversificada e unida por uma forte cultura empresarial, 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.pt.  
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