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Para um cabelo liso durante 48 horas*  
 
Schwarzkopf Gliss sugere a gama Liso Asiático 
 
 
• Indicada para os cabelos frisados, ondulados e rebeldes 
• Com essência de bambu e orquídea 
 
 

Lisboa, 13 de fevereiro de 2014 – Para combater o efeito frizz, Schwarzkopf sugere a 
sua gama Liso Asiático de Gliss, desenvolvida especialmente para as mulheres com 
cabelos frisados, ondulados e rebeldes que querem optar por um cabelo liso perfeito.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nesta altura do ano o cabelo encontra-se exposto a diversos fatores como a chuva, o frio e 
também a humidade, que muitas vezes, provocam o efeito frizz nos cabelos, dando origem 
aos tão indesejados cabelos encrespados. Para combater estes efeitos indesejados, 
Schwarzkopf Gliss sugere a sua gama Liso Asiático.  
 
Com essências de bambu e orquídea, Schwarzkopf Gliss Liso Asiático, proporciona um 
cabelo mais liso durante 48 horas*, sem necessidade de utilizar o ferro de alisar. Por outro 
lado, a sua fórmula com substâncias idênticas às do cabelo, preenche a estrutura do 
mesmo, reparando-o e protegendo-o até dos danos mais severos. 
 
*Usando champô e condicionador ou máscara Schwarzkopf Gliss Liso Asiático, Sérum Anti-frizz e Bálsamo da mesma linha  
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Desta forma, a gama Liso Asiático foi especialmente pensada para todas as mulheres que 
pretendem conseguir um liso natural com mais brilho, suavidade e fluidez. Com a utilização 
regular desta gama, o cabelo fica nutrido, brilhante e maleável. 
 
Para conseguir um Liso Asiático perfeito, devem seguir-se os seguintes passos:  

• Em primeiro lugar massajar o champô sobre o cabelo molhado e depois enxaguar; 
• Seguidamente aplicar o Condicionador ou então optar pela Máscara Liso Asiático, 

enxaguar e secar o cabelo com a ajuda de uma toalha; 
• Aplicar uma pequena quantidade de Sérum Anti-Frizz Liso Asiático na palma das 

mãos, espalhar bem e distribuir em todo o cabelo, sobretudo nas pontas; 
• De seguida, aplicar o Bálsamo Alisador Liso Asiático sobre o cabelo húmido; 
• Por fim, secar o cabelo com o secador, alisando-o com a ajuda de uma escova 

redonda. 
 
A gama Liso Asiático de Schwarzkopf Gliss encontra-se disponível numa ampla rede de 
pontos de venda, com um preço de venda ao público recomendado** de: 
 
Champô Schwarzkopf Gliss Liso Asiático       3,89€ 
Condicionador Schwarzkopf Gliss Liso Asiático      3,89€ 
Bálsamo Alisador Schwarzkopf Gliss Liso Asiático      6,99€ 
Máscara Alisadora Schwarzkopf Gliss Liso Asiático     6,99€ 
Sérum Anti-Frizz Schwarzkopf Gliss Liso Asiático      6,99€ 
 

**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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