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Enriquecido com Cold Cream, o Creme Corporal All Over Rescue é indicado para 
todo o tipo de pele 
 

Barnängen: Hidratação plena no verão com o Creme 
Corporal All Over Rescue 

 
No verão a pele precisa de uma atenção redobrada graças às combinações 
típicas da estação – praia, sol, calor, mar, piscina – que deixam por vezes a pele 
ressequida e pouco nutrida. O Creme Corporal de All Over Rescue Barnängen 
ajuda a cuidar da pele contra essas agressões e mantê-la hidratada nos dias 
mais quentes de verão. 
 
Ainda que a preocupação com 
a pele deva estar presente ao 
longo de todo o ano, é 
imperativo que os cuidados de 
hidratação sejam redodrados 
mal chegue o bom tempo. O 
Creme Corporal All Over 
Rescue de Barnängen ajuda 
a restaurar a bareira 
protetora da pele e a 
protege-la contras as 
agressões tipicas da estação, 
deixando-a macia e bonita mesmo nos dias mais quentes.  
 
Altamente hidratante, a fórmula do Creme Corporal All Over Rescue Barnängen 
é rapidamente absorvida pela pele e deixa uma sensação agradável ao toque. 
Enriquecido com Cold Cream, com o Creme Corporal All Over Rescue a pele 
permanece suave durante todo o dia. 
 
Cold Cream Protetor, uma fórmula única de Barnängen, é uma receita de beleza 
ancestral composta por ingredientes especiais, altamente protetora para a pele – 
conferindo uma sensação de leveza e suavidade à pele. 
 
A tecnologia patenteada e altamente eficaz de Cold Cream é combinada com 
ingredientes naturais no creme corporal All Over Rescue para fornecer uma melhor 
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proteção de cuidados de corpo, para uma pele bonita e equilibrada. Aliada a uma 
hidratação profunda, o Cold Cream provoca ainda uma sensação de frescura na 
pele quando aplicado que remete para os ancestrais rituais nórdicos de beleza. 
 

 

Creme Corporal All Over Rescue 
200 ml, PVP* 7,69€ 

 
*À venda nas lojas Continente. 
*Preço recomendado, suscetível de modificação de acordo com o livre citério do ponto de venda. 

 
 
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 na área da indústria como no 

grande 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 Beauty 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 2017, a Henkel atingiu um volume de vendas de 20.000 milhões de euros e 

um lucro operacional depurado de cerca de 3.500 milhões de euros. As vendas combinadas das 

principais marcas das três unidades de negócios - Loctite, Schwarzkopf e Persil - somam mais de 6.400 

milhões de euros. A Henkel emprega mais de 53.000 pessoas em todo o mundo - uma equipa 

apaixonada, altamente diversificada e unida por uma forte cultura corporativa, 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.com. 
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