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Fa Men Xtreme: Päťnásobný efekt pre dokonalý
pocit muža
Muži vyžadujú rýchle, účinné a komplexné riešenia. Ak máte aj vy vysoké
nároky a potrpíte si na kvalitných a efektívnych produktoch, určite vás poteší,
že v oblasti hygieny a starostlivosti o svoj zovňajšok už nemusíte robiť
kompromisy. Nový antiperspirant Fa Men Xtreme Protect 5 a sprchovací gél na
telo

a vlasy

Fa

Men

Xtreme

Refresh

5

sú

vysokoúčinné

produkty

s päťnásobným efektom pre dokonalý pocit počas celého dňa.
Osviežujúca sprcha vás naštartuje do nového dňa, nabije energiou po vyčerpávajúcom
tréningu, zmyje stres a napätie po hektickom dni v práci. Teraz vám však sprcha môže
ponúknuť ešte viac, presnejšie päťnásobne viac! Receptúra inovatívneho sprchovacieho gélu
Fa Men Xtreme Refresh 5 ošetruje a osviežuje pokožku piatimi spôsobmi – komplex
aktívnych látok

pokožku jemne čistí, mentol prispieva k výnimočne sviežej vôni

a dlhotrvajúcemu pocitu sviežosti, taurín dodáva energiu, pleťový kondicionér udržiava
rovnováhu vlhkosti v pokožke a chráni ju pred vysušením a mimoriadne šetrná receptúra
umožňuje použitie sprchovacieho gélu aj na vlasy.
Avšak na to, aby ste boli ako zo škatuľky, potrebujete ešte kvalitný antiperspirant, ktorý vás
nezradí počas letných horúčav, náročných tréningov či stresujúcich situácií. Klinickými
testami bolo dokázané, že muži, ktorí používajú Fa Men Xtreme Protect 5, sa o 50 % menej
potia, dokonca aj za extrémnych podmienok. Tieto testy totiž prebiehali v saune pri teplote
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80°C! Ochrana pred potom však nie je to jediné, čo vám dokáže tento antiperspirant
ponúknuť. Fa Men Xtreme Protect 5 navyše nezanecháva škvrny na oblečení, zabraňuje
nepríjemnému zápachu, svrbeniu a podráždeniu pokožky. Vyskúšajte na vlastnej koži
päťnásobnú silu antiperspirantu Fa Men Xtreme Protect 5 a zapôsobte sviežou vôňou za
každých okolností.

Novinky Fa Men Xtreme Protect 5 a Fa Men Xtreme Refresh 5 sú dostupné v obchodoch
ako:
Odporúčaná predajná cena

Fa Men Xtreme Protect 5 antiperspirant sprej deodorant

150 ml

2,99 Eur

Fa Men Xtreme Refresh 5 sprchovací gél na telo & vlasy

400ml

2,99 Eur

Tlačovú správu v elektronickej podobe, ako aj obrázky k novinkám, nájdete na www.henkel.sk .

Spoločnosť Henkel so svojimi vedúcimi značkami a technológiami celosvetovo pôsobí v troch
oblastiach podnikania: Starostlivosť o domácnosť, Beauty Care a Adhesive Technologies (Lepidlá
Technológie). Spoločnosť, založená v roku 1876, so svojimi známymi značkami Persil, Schwarzkopf a
Loctite globálne zastáva vedúce postavenie na trhu tak v spotrebiteľských, ako aj priemyselných
odvetviach. Henkel zamestnáva okolo 47 000 pracovníkov. V roku 2013 dosiahol tržby vo výške 16, 4
mld. eur a upravený prevádzkový zisk vo výške 2,5 mld. eur. Prioritné akcie spoločnosti Henkel sú
evidované v indexe DAX na nemeckej burze cenných papierov. Na Slovensku pôsobí Henkel vo
všetkých troch strategických oblastiach už od roku 1991. Henkel Slovensko predáva viac ako 50
značiek a ku koncu roka 2013 spoločnosť zamestnávala 1 300 pracovníkov.

Henkel Slovensko, oddelenie komunikácie

Strana 2/3

Pre ďalšie informácie kontaktujte:

Miriam Mešková

Natalie Lorencová

Brand PR Beauty Care

Corporate Communications Manager Henkel
CZ/SK
Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91
SK-820 09 Bratislava

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91
SK-820 09 Bratislava

Adresa pracoviska:

MOBILE: +420 - 739 325 116
E-mail: natalie.lorencova@henkel.com
www.henkel.sk

Apollo Business Center II, blok H
Prievozská 4
821 09 Bratislava
TEL: +421-2-502 46 232
MOBILE: +421-905 712 309
FAX: +421-2-555 75 924
E-mail: miriam.meskova@henkel.com
www.henkel.sk
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