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Bratislava, Október 2014 

 

Novinka Schauma Nectar Nutrition   

Nežná starostlivosť nektáru pre unavené vlasy 

Krásne a zdravé vlasy sú základom sebavedomia každej ženy. Naša koruna krásy však 
býva najmä po lete oslabená slnkom a častým kúpaním. Suché a unavené vlasy 
vyžadujú na jeseň zvýšenú pozornosť, aby sa zregenerovali a boli v plnej sile 
pripravené odolávať zimným mrazom. Dokonalú vyživujúcu starostlivosť, ochranu 
a lesk im teraz dodá nový šampón a kondicionér Schauma Nectar Nutrition.  

Receptúra nového radu vlasovej kozmetiky Schauma Nectar Nutrition je obohatená o 

ošetrujúci kvetinový nektár, ktorý dodá nepoddajným a krepovitým prameňom bez života 

hĺbkovú výživu od korienkov až po končeky. Nektár je žiadanou a trendy prísadou 

v kozmetike každého druhu a vlasy nie sú výnimkou. Šampón Schauma Nectar 
Nutrition zanechá ozdravené vlasy dokonale hydratované a svieže. Kondicionér 

následne obalí vlas po vlase ochrannou vrstvou a zvýrazní tak ich hodvábnu 

jemnosť a oslnivý lesk.  

Čerešničkou na torte vlasovej kozmetiky Schauma Nectar Nutrition je 

jemná a podmanivá vôňa. Miešajú sa v nej orientálne kvetinové vône 

mandarínky, ylang-ylang a vanilky. Umývanie vlasov sa s novým 

radom vlasovej kozmetiky mení aj vďaka parfému na neopakovateľný 

zážitok. 

Vlasová kozmetika Schauma Nectar Nutrition je ideálnym pomocníkom 

všetkých žien, ktoré milujú rýchlu a jednoduchú úpravu vlasov. Po jej použití sú 
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totiž vlasy hebké, svieže a poddajné.  

Nový rad Schauma Nectar Nutrition nájdete v obchodoch od septembra 2014 ako: 

Nezáväzne odporúčaná predajná cena: 

Šampón Schauma Nectar Nutrition  250 ml    2,45€ 

Šampón Schauma Nectar Nutrition  400 ml    3,29€ 

Kondicionér Schauma Nectar Nutrition 200 ml    2,45€ 

 
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 

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 

MOBILE: +421 915 525 425 

E-mail: sadivova@seesame.com 

Natalie Lorencová 

Corporate Communications Manager Henkel CZ/SK 

Henkel Slovensko, spol. s r.o. 
Záhradnícka 91 
SK-820 09 Bratislava 

OBILE: +420 - 739 325 116 
E-mail: natalie.lorencova@henkel.com 
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