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Lançamento Schwarzkopf Gliss  
 
Gliss Million Gloss para um brilho deslumbrante 
com milhões de reflexos 
 
 
• O primeiro cuidado de Gliss com milhões de reflexos e brilho deslumbrante 

duradouro 
• Tecnologia Inovadora – Laminação do brilho que repara e alisa a superfície do 

cabelo 
• Para cabelo baço, sem brilho 

 
Lisboa, 19 de março de 2014 – A Schwarzkopf Gliss apresenta o lançamento de Million 
Gloss, a sua gama de cuidado com milhões de reflexos para um brilho deslumbrante 
duradouro. 

 
Dedicado aos cabelos baços e sem brilho, a nova gama Million Gloss proporciona 
um brilho deslumbrante enquanto repara o cabelo. A fórmula com o ingrediente 
premium, Gloss Elixir Concentrado, repara em profundidade com substâncias 
idênticas às do cabelo e usa a tecnologia de Laminação para criar um brilho super 
intenso com milhões de reflexos.  
 
 
O cabelo é o nosso mais belo acessório e só o cabelo saudável e macio é 
verdadeiramente bonito. Vale a pena investir em cuidados com o cabelo pois o 
cabelo saudável tem uma fibra capilar macia, suave e um brilho natural. Num 
cabelo saudável a superfície está lisa permitindo refletir a luz, o que não acontece 
quando a superfície do cabelo se torna irregular e áspera. Os cabelos baços, sem 
vida necessitam de um cuidado que repare em profundidade o núcleo e ao mesmo 
tempo, suavize a superfície.  
 
Os cuidados convencionais usam fórmulas que revestem apenas parcialmente o 
cabelo resultando num brilho incompleto. Então como é que se consegue um efeito 
de brilho total? A resposta é dada por uma tecnologia inovadora: a nova gama 
Gliss Million Gloss com a tecnologia de Laminação permite criar um brilho 
deslumbrante e dar milhões de reflexos ao cabelo. A fórmula com componentes 
líquidos de cabelo aplica em cada fibra uma película homogénea que alisa a sua 
superfície, proporcionando uma reparação profunda, reflexos super brilhantes e 
um efeito glossing duradouro. 
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Esta gama completa conta com cinco produtos de cuidado, champô, condicionador, spray 
condicionador express, Máscara 10 dias de brilho* e um óleo. 
 
 

O produto estrela desta gama é a Máscara 10 Dias de Brilho que, em apenas 
um minuto, proporciona uma reparação intensiva e cuidado profundo com 
componentes líquidos do cabelo. Para além disto, proporciona um brilho de 
longa duração, até 10 dias*, com milhões de reflexos. 
 

 
 
O Spray Condicionador Express Gliss Million Gloss é um prático condicionador 
que nutre e desembaraça o cabelo, sem passar por água! Pode ser aplicado no 
cabelo húmido ou seco, tornando-se na solução perfeita para quem tem pressa 
ou para uma utilização rápida entre lavagens. 
 

 
 
 
 
Os produtos da gama Gliss Million Gloss encontram-se disponíveis numa ampla rede de 
pontos de venda, com um preço de venda ao público recomendado** de: 
 
 
 
Champô Gliss Million Gloss       3,89€ 
Condicionador Gliss Million Gloss      3,89€ 
Spray Condicionador Express Gliss Million Gloss    3,99€ 
Mascara 10 Dias de Brilho Gliss Million Gloss    6,99€ 
Óleo Gliss Million Gloss       9,49€ 
 
 

*Utilizando em conjunto com o Champô Gliss Million Gloss 

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

 

 

 
Para mais informações: Susana Mira | Tel.: 210 307 820 | Email: smira@cec-online.pt 
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