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Persil 360º, tudo o que precisa para um resultado 
perfeito 
 

 
Lisboa — Persil 360º é o seu novo aliado para alcançar resultados perfeitos no 

tratamento da sua roupa. A sua fórmula inovadora combina poderosos agentes 

tira-nódoas com uma limpeza brilhante, uma frescura duradoura e um cuidado 

extra nos tecidos, sendo a solução completa para garantir resultados nunca 

antes vistos.  

 

O novo Persil 360º é “Tudo o que precisa para um 

resultado perfeito”.  

 

Com revolucionários agentes de libertação de 

sujidade, a nova fórmula de Persil remove até as 

nódoas mais difíceis.  

 

Graças à sua inovadora combinação de inibidores 

de transferência de cores e abrilhantadores, 

deixará também a sua roupa mais viva e brilhante, 

proporcionando um cuidado extra nos tecidos, com 

a garantia da frescura e perfume duradouros de 

Persil. 

 

Persil 360º é a solução mais completa para cuidar da sua roupa. 

 
 
PERSIL 360º Universal Gel 48 doses 13,99€ (PVP recomendado)*  
 
PERSIL 360º Universal Pó 64 doses 17,99€ (PVP recomendado)*  
 
 
*valor suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda. 
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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 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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