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Novo Gliss
Óleo Protetor de Calor
Repara o cabelo e protege-o contra os danos causados pelo secador
Com 8 óleos de beleza que não pesam no cabelo
Proteção e suavidade com uma aplicação muito prática em spray
Lisboa, 10 fevereiro de 2015 – Schwarzkopf apresenta o novo
Gliss Óleo Protetor de Calor, ideal para proteger de forma eficaz o
cabelo do calor intenso produzido pelos secadores. É o primeiro
óleo de Gliss com 8 óleos de beleza e uma fórmula leve em spray
que não pesa no cabelo.
O calor produzido pelo secador pode causar vários danos no cabelo e
nesta altura do ano é natural que se use e abuse do secador,
descuidando por vezes a proteção do cabelo. Mas Gliss tem a solução!
Nada melhor que incluir na rotina diária o novo Óleo Protetor de
Calor de Gliss que proporciona ao cabelo uma proteção ótima contra
o calor intenso do secador com a suavidade característica de um óleo!
A fórmula não oleosa de Gliss Óleo Protetor de Calor, com uma
mistura única de 8 preciosos óleos de beleza, repara o cabelo e
protege-o contra os danos causados pelo secador, proporcionando-lhe
ainda uma suavidade luxuosa, sem pesar e sem deixar resíduos. O
óleo é indicado para todos os tipos de cabelo e tem uma aplicação
muito prática em spray que permite uma utilização ainda mais fácil e
rápida.
Para uma proteção ótima contra o calor, vaporizar no cabelo húmido,
seco com a toalha e antes de utilizar o secador. Vaporize
uniformemente no comprimento e pontas do cabelo. Sem enxaguar!
O novo Óleo Protetor de Calor de Gliss, encontra-se disponível nos pontos de venda com
um PVP* recomendado de 9,99 Euros
*Suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda
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