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O cuidado ideal para o cabelo seco e estragado

Gliss Reparação Total para reparar os efeitos do
inverno e preparar o cabelo para o verão
• Fórmula reparadora com queratina líquida, repara e preenche até os danos mais
severos do cabelo
• Reduz a quebra de cabelo até 90%
• Linha completa de produtos desde a lavagem até ao acabamento de beleza
Lisboa, 28 de abril de 2014 – A Henkel Beauty Care sugere a linha Gliss Reparação
Total para cuidar o cabelo seco e estragado pelo inverno e reduzir a quebra de cabelo,
deixando-o suave e com um brilho saudável para o verão.
No inverno o cabelo é sujeito a muitas agressões como o frio e o vento que tendem a
danificar e secar o cabelo deixando-o sem vida e sem brilho. Nestes casos o cabelo
necessita de um cuidado intensivo que permita suavizar a estrutura capilar. A fórmula
reparadora com queratina líquida, da linha de produtos Gliss Reparação Total, repara e
preenche os danos mais severos do cabelo proporcionando uma reparação profunda da raiz
até às pontas. A queratina líquida é uma proteína idêntica à do cabelo que repara até os
danos mais severos do cabelo, reconstruindo a sua estrutura desde o interior e atua com
precisão na sua superfície.
Para além disso esta fórmula reparadora com 19 ingredientes ativos reduz a quebra de
cabelo até 90%. Este cuidado capilar proporciona uma suavidade natural, sem pesar no
cabelo, e um brilho saudável, ideal para entrar na estação do sol e do calor.
Schwarzkopf Gliss é sinónimo de saúde e beleza e oferece um conjunto de produtos
capilares pensados para cuidar, reparar e dar brilho a cada tipo de cabelo. A gama
Reparação Total, especialmente dedicada aos cabelos secos e estragados, é uma linha
completa de produtos de cuidado e embelezamento, com produtos desde a lavagem diária,
até ao cuidado de acabamento de beleza.
A linha Reparação Total está disponível numa ampla rede de pontos de venda com um
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preço de venda ao público unitário recomendado* de:
Champô
Transforma o cabelo seco e estragado num cabelo suave com um brilho
saudável, em todas as lavagens
Reduz a quebra do cabelo
€ 3.89
Condicionador
Desembaraçar perfeito
Reduz a quebra de cabelo
€ 3.89
Máscara
Cabelo intensivamente nutrido e suave
Eficaz a partir de um 1 minuto de aplicação, 2/3 vezes por semana
Reduz a quebra do cabelo
€ 6.99
Spray Condicionador Express
Desembaraçar fácil imediato
Protege contra a quebra do cabelo
Brilho intenso e suavidade ao toque
€ 3.99
Máscara Mousse Express
Repara profundamente e reduz a quebra do cabelo
Cuidado diário para um cabelo suave e maleável
Aplicação fácil e de distribuição homogénea
€ 6.99
Máscara Extra Brilho
Reflexos brilhantes imediatos, sem pesar
Reduz a quebra de cabelo
Pode ser utilizado 2/3 vezes por semana
€ 6.99

*Suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda
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