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Vianoce s kozmetikou Henkel 2014 

Vianoce plné voňavých darčekov pre každého 

Čas Vianoc a obdarovania sa nezadržateľne blíži. Vedeli ste, že jedným 
z najvďačnejších darčekov na Vianoce je práve kozmetika, a že veľa z nás 
nakupuje darčeky na poslednú chvíľu? Henkel preto aj tento rok pripravil 
špeciálne darčekové balenia plné krásy, ktoré potešia vašich rodičov, 
partnerov či deti a ušetria vám čas pri nakupovaní aj pri ich balení. 
V atraktívnych obaloch nájdete tie najpredávanejšie produkty ako aj horúce 
novinky pre každého. 
 

Darujte tento rok vašim blízkym nielen darčeky plné 
krásy, ale aj moment prekvapenia navyše. Všetky 
kozmetické darčekové balíčky Henkel majú inovatívne 
balenia s odstrániteľnou spodnou časťou prebalu. 
Zachováte tak čaro prekvapenia a vaši najbližší  do 
poslednej chvíle nebudú tušiť, čo sa ukrýva pod krásnym 
obalom. V darčekových kazetách a taškách na rôznych 

cenových úrovniach nájdete osvedčené kombinácie najpredávanejších produktov, novinky a 
inovácie  vašich obľúbených značiek. 
 
Zábava pri večernom kúpaní 
Pre hravé chvíle s najmenšími sú určené detské darčekové kazety Kids Box 
Girl a Kids Box Boy. Dievčatká sa budú cítiť ako naozajstné morské víly 
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vďaka sprchovaciemu gélu Fa Kids pre dievčatá – Morská víla a Schauma kids šampónu s 
kondicionérom. Zdravé zúbky im zaručí jahodová zubná pasta Vademecum Junior. Odvážni 
piráti si večerné kúpanie užijú s chlapčenskými verziami týchto produktov. 
 
Dámsky svet krásy 
Hebká a neodolateľne jemná pokožka je snom každej ženy. V darčekovej 
taške Fa Luxurious Moments nájdete sprchovací krém, tekuté mydlo a 
deosprej so vzácnou receptúrou obohatenou o zmyselnú vôňu ružovej fialky. 
Kamarátku určite poteší darčeková kazeta Fa Pink Passion s  vôňou kvetu ruže a marakuje, 
ktorá si podmaní zmysly a dodá osviežujúci pocit hebkej pokožky.  
 
A čo pre sestru? Darčekovú kazetu Fa Floral & Guava so sprchovacím gélom Fa Vitamin & 

Power Guava, ktorý dodá dávku vitality, vitamínov a vôňu exotického ovocia. 
V balíčku sa nachádza aj antiperspirant Fa Floral Protect s podmanivou vôňou 
orchidey a fialky pre dlhotrvajúci pocit sviežosti. 

 
Pre nádherné vlasy 
Korunou ženskej krásy sú neodškriepiteľne zdravé vlasy plné lesku a života.  V našej 
vianočnej ponuke nájdete  široký výber balíčkov s tým najlepším pre vlasy. 
 

Gliss Kur Million Gloss Premium – darčeková taška obsahuje šampón, 

expresný regeneračný kondicionér a  ošetrujúci olej Gliss Kur Million Gloss, 
všetky s koncentrovaným elixírom pre lesk vlasov, ktorý trvá až desať dní. 
Vďaka technológii Shine Lamination a regeneračnej receptúre 

každý prameň zažiari miliónmi odleskov. Regeneračné šampóny a kondicionéry 
Gliss Kur nájdete aj v ďalších našich darčekových kazetách, siahnite napríklad 
po verzii Gliss Kur Ultimate Repair.  
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Keratin Power – ak máte vo svojom okolí dámu, ktorá túži po dokonalej sile svojich vlasov, 

darujte jej darčekovú tašku so šampónom a kondicionérom Schauma Keratin 

Strong. Vďaka dvojnásobnej sile keratínu dodajú slabým a jemným vlasom 
stratenú iskru, posilnia ich a vyživia. Bodku na záver dodá Taft lak na vlasy 

Power Cashmere, ktorý ich dokonale zafixuje a zanechá ich pritom kašmírovo hladké 
a hebké.  
 
Schauma Fresh it Up! – darčeková kazeta so šampónom 

a kondicionérom Schauma Fresh it Up! je určená najmä pre slečny, ktoré 
ocenia starostlivosť o suché končeky prameňov a rýchlo sa mastiace 
korienky. 
 

Syoss Keratin – prekvapte svojich najbližších štýlovou kozmetickou taškou v čierno-
bielej farebnej kombinácii a doprajte im starostlivosť o vlasy so 
šampónom, kondicionérom a lakom na vlasy Syoss Keratin s obsahom 
keratínu pre 100% regeneráciu, pružnosť a lesk vlasov akoby práve prišli 

z kaderníckeho salóna.  
 
Essence ULTÎME – výnimočné ženy vo vašom okolí si zaslúžia výnimočnú starostlivosť. 
Darujte im preto luxusnú darčekovú tašku Essence ULTÎME so šampónom, 
kondicionérom a  Beauty Balzamom Omega Repair. Bohatá receptúra 
s výťažkom z perál, ktorá bola vyvinutá v spolupráci s topmodelkou Claudiou 
Schiffer, regeneruje poškodené vlasové bunky a zabraňuje štiepeniu končekov. 
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Pánska zóna 
Kvalitnú telovú a vlasovú kozmetiku ocenia aj páni. Otec, brat, či priateľ, aj oni sa chcú páčiť 
a cítiť sa sviežo a v pohode. Vyberte im preto napríklad niektorý z nasledujúcich balíčkov: 
 
Fa Men Sport – nájdu v ňom sprchovací gél Fa Active Sport pre posilnenie tela aj mysle 

s ošetrujúcu receptúrou s výťažkom z ginkga. Darčeková kazeta okrem 
toho obsahuje deosprej Fa Sport Fresh, ktorý ponúka 24-hodinovú 
spoľahlivú ochranu proti telesnému pachu a dlhotrvajúcu sviežosť. 
V balíčku Fa Men Sport Premium sa navyše nachádza aj voda po holení Fa Men 

Sport pre dokonalú starostlivosť po holení. 
 

Fa Men Xtreme Refresh – darčeková kazeta pre mužov milujúcich extrémy. 

Sprchovací gél a antiperspirant Fa Men Extreme Refresh dodajú sviežosť a 
povzbudzujúcu vôňu, ktorá vydrží až do 8 hodín. 

 

Men Protect – možno práve pre vašu polovičku je ideálnym darčekom štýlová kazeta 
s antiperspirantom Fa Men Xtreme Protect a  šampónom na vlasy Schauma Sport 

Power. Ten obsahuje vysokoúčinnú receptúru s Karnitínom-T a proteínom pre 
stopercentnú silu a sviežosť od korienkov až po končeky.  
 
Vaši blízki si zaslúžia, aby pod vianočným stromčekom našli darček ušitý priamo pre nich. 
Praktický darčekový balíček s kozmetikou Henkel prekvapí a poteší, a tak určite nezapadne 
prachom. 
    

Tlačovú správu v elektronickej podobe, ako aj obrázky k novinkám nájdete na www.henkel.sk.  

Spoločnosť Henkel so svojimi vedúcimi značkami a technológiami celosvetovo pôsobí v troch 
oblastiach podnikania: Starostlivosť o domácnosť, Beauty Care a Adhesive Technologies (Lepidlá 
Technológie). Spoločnosť, založená v roku 1876, so svojimi známymi značkami Persil, Schwarzkopf a 
Loctite globálne zastáva vedúce postavenie na trhu tak v spotrebiteľských, ako aj priemyselných 
odvetviach. Henkel zamestnáva okolo 47 000 pracovníkov. V roku 2012 dosiahol tržby vo výške 
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16,510 miliónov eur a upravený prevádzkový zisk vo výške 2,335 miliónov eur. Prioritné akcie 
spoločnosti Henkel sú evidované v indexe DAX na nemeckej burze cenných papierov. 
 
Na Slovensku pôsobí Henkel vo všetkých troch strategických oblastiach už od roku 1991. Henkel 
Slovensko predáva viac ako 50 značiek a ku koncu roka 2012 spoločnosť zamestnávala 1 000 
pracovníkov. 
 

Pre ďalšie informácie kontaktujte:   

 
Zuzana Sadivová 
 
Account Manager 
agentúra Seesame 
 
 
 
tel: +421 915 525 425 
 
e-mail: sadivova@seesame.com 
 

 
Zuzana Váry 
 
Marketing Manager Henkel Beauty Care 
Henkel Slovensko, spol. s r.o. 
Záhradnícka 91 
SK-820 09 Bratislava 
 
tel: +421 905 303 628 
 
e-mail: zuzana.vary@henkel.com 
www.henkel.sk 
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