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Relançamento Gliss

Gliss apresenta fórmulas otimizadas e renova design das
embalagens
Lisboa, 2 de setembro de 2014 - A demonstrar que a perfeição pode ser melhorada, Gliss,
marca especialista em reparação do cabelo, apresenta agora uma nova geração de
fórmulas que proporcionam um desempenho de reparação capilar otimizado, destinado a
um amplo leque de necessidades.
Um cabelo perfeitamente tratado e brilhante é o nosso melhor “acessório” e a base
fundamental para diferentes estilos e para uma imagem atraente. Mas só um cabelo
saudável é verdadeiramente bonito. Para assegurar a sua saúde e beleza é necessário usar
produtos especificamente desenvolvidos à medida das necessidades dos vários tipos de
cabelos. Para além do champô e condicionador, deve-se usar sempre um produto de
cuidado específico. Enquanto especialista na resolução de problemas capilares, as várias
linhas de Gliss oferecem opções de cuidado e reparação customizadas para todas as
necessidades.
Para um cabelo ainda mais bonito, as novas fórmulas melhoradas de Gliss oferecem agora
um desempenho de reparação otimizado, graças a componentes capilares líquidos capazes
de reconstruir, com precisão, a estrutura do cabelo danificado.
Para acompanhar o relançamento das fórmulas Gliss, o design das embalagens das várias
linhas de produtos foi também modernizado. Mais elegante e atrativo, o design das novas
embalagens realça uma imagem de luxo e confere à marca um visual mais feminino.
As gamas de produtos Gliss com fórmulas otimizadas encontram-se já disponíveis numa
ampla rede de pontos de venda.
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Gamas Gliss:
Regenerador Intensivo

Total Repair

Oil Nutritive

Ultimate Color

Liso Asiático

Ultimate Oil Elixir

Million Gloss
Para mais informações, contacte:
Isabel Antão | Tel.: 210 307 805 |
iantao@cec-online.pt
Ana Fernandes | Tel.: 210 307 803 |
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