
 
 

ക ോൾകേറ്റ് – പോൽക ോലീവ് പോൽക ോലീവ് കേഷ്യൽ ബോർ 

അവതരിപ്പിച്ചു 
 
ക ോച്ചി, ജനുവരി 08, 2019: ഓറൽ കെയർ രംഗകെ മാർക്കറ്റ് ലീഡേഴ്സായ 

ഡൊൾഡഗറ്റ് പാൽഡമാലീവ് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡ് പുതിയ പാൽഡമാലീവ് ഡേഷ്യൽ 

ബാറുെൾ അവതരിപ്പിച്ചു. കേയ്സ് ആൻഡ് ഡബാേി കെൻസിംഗ് 

വിഭാഗെിലാണ് െമ്പനിയുകെ പുതിയ ഉത്പന്നം. ഫ്േൂട്ട് ഓയിൽ (പാം ഫ്േൂട്ട് 
കെർണലിൽനിന്ന് എെുെത്) നാച്ചുറൽ എക്സ്്ഫ്ൊക്സ്റ്റ്് എന്നിവയുകെ 

യുണീക്ക് മിഫ്രിതെിൽ നിർമ്മിച്ച ഡേഷ്യൽ ബാറുെൾ നാച്ചുറൽ ഡലാ 

ലഭിക്കാൻ ്െിന്നികന സഹായിക്കുന്നു.  
 
ഡനട്ടങ്ങൾ 

 
ഫ്പെൃതിദെമായ ഡേരുവെളും വിറ്റാമിൻ 

സി, ഇ എന്നിവയും അെങ്ങിയ ഡസാപ്പ്. 
പാൽഡമാലീവിൻ കറ അനുഭവ സമ്പെ് 
കെമുതലാക്കി വിറ്റമിൻ സിയും ഇയും 

ഉൾകപ്പെുെി വിെസിപ്പിച്ച ഡസാപ്പ്, 
ഡറേിയൻ റായ ്െിൻ ലഭിക്കുന്നതിനും 

ഡമായി്ച്ചർ േീൽ കേയ്യാനും 

സഹായിക്കുന്നു. ലക്ഷൂറിയസായ ഡസാഫ്റ്റ്റ് 
ഡോം നൽെുന്ന ഡസാപ്പ്, ്െിന്നികന വൃെിയാക്കുെയും ആഡരാഗയമുള്ളതാക്കുെയും 

കേയ്യുന്നു. 
 
 
ഫ്പെൃതിദെമായ ഡേരുവെളും വിറ്റാമിൻ 

സി, ഇ എന്നിവയും അെങ്ങിയ ഡസാപ്പ്. 
പാൽഡമാലീവിൻ കറ അനുഭവ സമ്പെ് 
കെമുതലാക്കി ഫ്പെൃതിദെ ോർഡക്കാൾ 

കപൌേർ ഉപഡയാഗിച്ച് വിെസിപ്പിച്ച ഡസാപ്പ് 
അഴുക്കും എണ്ണമയവും പിെികച്ചെുക്കുന്നു. 
ലക്ഷൂറിയസായ ഡസാഫ്റ്റ്റ് ഡോം നൽെുന്ന 

ഡസാപ്പ്, ്െിന്നികന വൃെിയാക്കുെയും ആഡരാഗയമുള്ളതാക്കുെയും കേയ്യുന്നു. 
 
                                         
 
                                        
 
 
ഫ്പെൃതിദെമായ ഡേരുവെളും വിറ്റാമിൻ 

സി, ഇ എന്നിവയും അെങ്ങിയ ഡസാപ്പ്. 



 
പാൽഡമാലീവിൻ കറ അനുഭവ സമ്പെ് കെമുതലാക്കി മഞ്ഞളിൻ കറയും പുളിയുകെയും 

ഫ്പെൃതിദെ എക്സ്്ഫ്ൊക്സ്റ്റുെൾ ഡേർെ് വിെസിപ്പിച്ച ഡസാപ്പ്, ്െിന്നികന ഡസാഫ്റ്റ്റും 

്മൂെും ഡറേിയൻ റും ആക്കുന്നു. ലക്ഷൂറിയസായ ഡസാഫ്റ്റ്റ് ഡോം നൽെുന്ന ഡസാപ്പ്, 
്െിന്നികന വൃെിയാക്കുെയും ആഡരാഗയമുള്ളതാക്കുെയും കേയ്യുന്നു. 
 

ഫ്പമുഖ നെി ൊത്റീൻ ഫ്െീസ അഭിനയിക്കുന്ന െിവിസിയും ഡഫ്പാേക്സ്റ്റ് ഡലാഞ്ചിൻ കറ 

ഭാഗമായി തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ൊെിൻ കറ പച്ചപ്പിൻ കറകയും, മഡനാഹരമായ 

കവള്ളച്ചാട്ടെിൻ കറയും, ദൃരയഭംഗിയുള്ള ഫ്ഗീൻ വാട്ടറിൻ കറയും പശ്ചാെലെിൽ 

േിഫ്തീെരിച്ചിരിക്കുന്ന പരസയെിൽ പുതിയ പാൽഡമാലീവ് കേയ്സ് ബാർ 

ഉപഡയാഗിച്ച് ൊതറീൻ ഫ്െീസ ഫ്പെൃതിയുകെ സമ്പന്നതയിൽ ലയിക്കുന്നതാണ് 

േിഫ്തീെരിച്ചിരിക്കുന്നത്.  

 

 
 

(െിവിസി ൊണാൻ ഈ േിഫ്തെിൽ െിക്ക് കേയ്യുെ) 

 
ഡബാേി വാഷ്, ലിെവിഡ് ഹാൻഡ് വാഷ് വിഭാഗെിൽ ഏറ്റവും ഗുണഡമന്മയുള്ള 

ഉത്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിൽ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള െമ്പനിയാണ് പാൽഡമാലീവ്. പുതിയ 

ഉത്പന്നം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂകെ ഈ എക്സ്്പീരിയൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുെയാണ് 

പാൽഡമാലീവ്.  

  
About Colgate-Palmolive (India) Limited: Colgate-Palmolive (India) Limited is India’s leading provider of 
scientifically proven oral care products with multiple benefits at various price points. The range includes 
toothpastes, toothpowder, toothbrushes and mouthwashes under the ‘Colgate’ brand, as well as a range of 
personal care products under the ‘Palmolive’ brand name. Colgate has been ranked as India’s #1 Most Trusted 
Brand across all categories for seven consecutive years from 2011-2017 by Brand Equity’s Most Trusted Brands 
Survey. To know more about Colgate, please visit www.colgate.co.in  
 

 

 
 

http://www.colgate.co.in/
https://youtu.be/KWCnxEQhhA8

