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5 minutos de reparação intensiva em apenas 7 segundos? 
 

GLISS revoluciona com novas máscaras 7 SEC para uma 
reparação express do cabelo  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um cabelo incrível todos os dias em apenas 7 segundos? Sim! Chegou o 
poderoso tratamento GLISS 7 SEC EXPRESS-REPAIR-TREATMENTS que 
permite transformar uma rotina de 5 minutos numa aplicação rápida e prática 
de apenas 7 segundos graças à sua fórmula inovadora e altamente nutritiva.  
 
Todos os segundos contam! Foi a pensar no stress diário e no pouco tempo que 
temos para os cuidados intensivos do cabelo que o novo GLISS 7 SEC EXPRESS-
REPAIR-TREATMENTS foi lançado, para oferecer uma solução de reparação eficaz 
para mulheres que gostam de manter o cabelo impecável sem ter tempo a perder na 
sua rotina capilar. 
 
De aplicação fácil e rápida, basta após a lavagem do cabelo, aplicar o GLISS 7 SEC 
EXPRESS-REPAIR-TREATMENTS de maneira uniforme e direta do comprimento 
até às pontas do cabelo. A revolucionaria fórmula líquida transforma-se numa textura 
cremosa durante a aplicação. De seguida, deixar o tratamento atuar durante apenas 
7 segundos e depois enxaguar bem.  
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Disponível nas lojas em três variedades, GLISS 7 SEC EXPRESS-REPAIR-
TREATMENTS oferece a solução certa de reparação para diferentes necessidades 
do cabelo:  
 

• GLISS 7 SEC EXPRESS-REPAIR-TREATMENT PERFECTOR DE CORES 
com complexo de hialurónico e extrato de arando dá mais brilho aos cabelos 
pintados ou com madeixas, potenciando instantaneamente o brilho da cor e 
reparando intensamente sem pesar.  

• GLISS 7 SEC EXPRESS-REPAIR-TREATMENT OIL NUTRITIVE com 
Ómega 9 e óleo de Marula fornece elasticidade aos cabelos quebradiços e 
gastos, dando brilho e aspeto saudável.  

• GLISS 7 SEC EXPRESS-REPAIR-TREATMENT ULTIMATE REPAIR, com 
queratina líquida e extrato de pérola, diminui a queda do cabelo até 90% ao 
pentear, para cabelos muito danificados e secos. 

 

Acabaram as desculpas para não mimar o seu cabelo! 
 
*exepto GLISS KUR 7 SEC EXPRESS-REPAIR-TREATMENT COLOR PERFECTOR  
 
GLISS 7 SEC EXPRESS-REPAIR-TREATMENT PERFECTOR DE CORES 
200ml, 9,99 EUR (PVP Recomendado) 
 
GLISS 7 SEC EXPRESS-REPAIR-TREATMENT OIL NUTRITIVE  
200ml,9,99 EUR (PVP Recomendado) 
 
GLISS 7 SEC EXPRESS-REPAIR-TREATMENT ULTIMATE REPAIR  
200ml, 9,99 EUR (PVP Recomendado) 
 
 
*Valor suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda. 
 
 

Facebook @schwarzkopf.pt  
Instagram @schwarzkopfpt  

 
 
 
Sobre a Schwarzkopf  
Há 120 anos que o químico Hans Schwarzkopf lançou as bases de uma marca que assenta na 
qualidade, fiabilidade, conhecimento e inovação. Hoje, essa marca é líder global em cuidados 
capilares. 
A Schwarzkopf é a maior marca da divisão de Beauty Care da Henkel Beauty e atinge vendas de 
cerca de 2 mil milhões de euros (2016), em mais de 60 mercados em todo o mundo, com produtos de 
marca e cabeleireiro. Em Portugal, a sua gama de produtos no retalho inclui coloração para o cabelo, 
como Palette, Keratin Color e Pure Color; e produtos de cuidado capilar como Nature Moments, Gliss 
e Beology. 
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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 2020, a Henkel atingiu um volume de vendas de 19 000 milhões de euros e 
um lucro operacional depurado de cerca de 2 600 milhões de euros. A Henkel emprega cerca 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.pt ou siga as contas oficiais de Twitter e Instagram: 
             @henkeliberica 
 
 
Para mais informações:  
Contacto:    MEDIA CONSULTING 
 Rita Palma 
Telemóvel: +351 912 205 277   
E-mail: rita.palma@mediaconsulting.pt                
 


