Minuano lança a linha Máxima Proteção com tecnologia para o cuidado
com as roupas
Os produtos contam com a tecnologia TEX PROTECT que mantém as roupas com aparência de
nova mesmo após as lavagens.

Minuano, marca tradicional com mais de 30 anos de expertise em categorias de produtos de
limpeza, inova e apresenta durante a APAS Show 2019, a nova linha de cuidados com as
roupas: Minuano Máxima Proteção. O lançamento oferece a tecnologia TEX PROTECT que
deixa as roupas com aspecto de novas por mais tempo, conservando a fibra do tecido e
protegendo contra o desbotamento das cores e a formação de bolinhas, retardando assim o
envelhecimento das roupas.
Os produtos – Detergente em pó, Amaciantes diluídos, e Amaciantes concentrados – contam
com a tecnologia TEX PROTECT, que protege as fibras do tecido contra o desgaste do processo
de lavagem, evitando que fiquem ásperas e desalinhadas.
O detergente em pó com TEX PROTECT age durante o processo de lavagem auxiliando na
manutenção das cores; na integridade das fibras, diminuindo o esgarçamento; e na remoção
dos fiapos que se desprendem do tecido, reduzindo a formação de bolinhas. Além de todos
esses benefícios, ajuda para que a sujeira removida não se deposite novamente no tecido. Já
no amaciante, sua fórmula contendo TEX PROTECT constrói uma camada na fibra, protegendo
o tecido contra o desgaste que ocorre durante a lavagem. É importante destacar que o uso do
Detergente em Pó associado ao Amaciante potencializa a tecnologia e oferece um melhor
resultado.
“Através de pesquisas com consumidores, Minuano identificou uma oportunidade de trazer
um benefício relevante tanto para as consumidoras, quanto para as duas principais categorias
da cesta Lavanderia. As consumidoras entendem que o processo de lavagem das roupas acaba
desgastando os tecidos e, com o tempo, as roupas ficam com o aspecto de velho. A Linha
Minuano Máxima Proteção surge com a proposta perfeita para retardar esse desgaste, sem

deixar de oferecer uma solução de limpeza eficiente”, afirma João Gandolfi, Gerente de
Marketing de Minuano.
A linha conta com 14 variações de produtos: Detergente em pó, nas versões Ação Profunda e
Floral, em embalagens de 500g, 1kg e 1.8kg, que garantem remoção de manchas difíceis,
realce do branco e das cores e uma limpeza eficiente. Amaciantes Diluídos, nas fragrâncias
Clássica, Algodão e Baunilha, Sedução e Mistério, que oferecem maciez, cuidado, proteção e
perfumação prolongada; E a grande novidade, Minuano apresenta pela primeira vez,
Amaciantes Concentrados com fragrâncias inspiradas em perfumaria fina nas versões Clássica,
Mistério da Noite e Doce Sedução. “Além da tecnologia, os concentrados também oferecem a
perfumação prolongada da roupa e como esse é um dos aspectos principais na decisão de
compra, estamos oferecendo uma maior diversidade para a consumidora escolher e se
identificar”, explica Gandolfi.
Preço sugerido:
Sabão em pó Minuano Máxima Proteção: R$ 5,95
Amaciante Diluído Minuano Máxima Proteção: R$ 6,95
Amaciante Concentrado Minuano Máxima Proteção: R$ 6,95
SAC: 0800 7034 071
Sobre a Flora
A Flora é uma empresa referência no mercado brasileiro no segmento de cosméticos e
limpeza. Desde 1980, data de sua fundação, vem investindo em pesquisa e desenvolvimento
para atender as demandas dos consumidores de todas as classes. A empresa busca
transformar a rotina em momentos especiais de cuidado pessoal e do lar.
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