
BISOFT PERLA
Amaciador de alta tecnologia 

com dupla libertação de perfume

FACILMENTE DOSEÁVEL

AMACIAMENTO SUPERIOR

FRAGRÂNCIA DURADOURA A CITRINOS

SENSAÇÃO 
DUPLADUPLA

NOVOPERFUME& FORMUL MELHORADA
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Hotéis 
de luxo

Estética e 
bem-estar

Casas de 
repouso

O Bisoft Perla é caraterizado pelo seu aroma intenso 
e duradouro a citrinos frescos. A intensidade do 
desempenho deste odor durante um longo período 
de tempo é explicada pela Tecnologia de Libertação 
de Perfume Encapsulado, exalando a fragrância 
livre e retida.

TECNOLOGIA DE LIBERTAÇÃO DE 
PERFUME ENCAPSULADO 

Vantagens

Amaciamento superior

Aroma intenso e duradouro  

Fácil doseamento

Embalagens: bilhas (20 kg), tambores (190 kg), 
contentores (900 kg)

Temperatura: armazenamento > 0°C, 

utilização > 5°C

Dosagem: 4-8 ml /kg de roupa seca
Dosear no último ciclo de enxaguamento 
durante 2-5 min

! Devido à nova fórmula, o produto é mais 
fluído, tornando o doseamento mais eficaz.

LAVAGEM 

• Os têxteis são 
processados com 
detergentes

• O amaciador é 
adicionado na 
última operação 
de enxaguamento

• O amaciador 
contém 
perfume livre e 
encapsulado

LAVANDARIA

ACABAMENTO
• O perfume 

encapsulado 
(micropérolas) 
permanece na 
fibra

LAVANDARIA

ARMAZENAMENTO 

• Os têxteis são 
armazenados

• O perfume 
encapsulado 
mantém-se na 
fibra

UTILIZAÇÃO
• Devido a suave 

contacto ou 
leve fricção, as 
micropérolas 
fragmentam-se e 
o perfume extra é 
libertado

= Perfume livre = Perfume encapsulado

HORECA/
BEM-ESTAR CONSUMIDOR FINAL

As partículas de perfume encapsulado apenas se 
quebram durante a fricção ou manipulação do 
têxtil. Isto significa que o perfume não evapora 
durante o acabamento a temperaturas elevadas 
ou utilização.

Os segmentos de clientes com as mais elevadas 
exigências de qualidade irão beneficiar com a 
sua fragrância intensa e duradoura.

ACONDICIONAMENTO & UTILIZAÇÃO

APLICAÇÃO

BISOFT PERLA VS AMACIADOR 
CONVENCIONAL

Desempenho do aroma

Lavagem Acabamento Hotelaria Amaciador 
convencional

 Amaciador convencionalBisoft Perla 


