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Taft Power Super Glue Gel: Najsilnejší Taft v histórií 
 
Aj muži si dajú záležať na svojom zovňajšku, avšak nie sú ochotní tráviť 
večnosť pred zrkadlom ako ich polovičky. Produkty, ktoré používajú, musia 
byť preto vysokoúčinné a maximálne jednoduché na použitie. S revolučnou 
novinkou Taft Power Super Glue Gél s najsilnejším stupňom fixácie 14 
dosiahnu páni perfektný styling už po pár sekundách strávených v kúpeľni. 
Môžu si byť istí, že ich účes ostane nedotknutý po celý deň bez ohľadu na 
vrtochy počasia.  

 
Taft Power Super Glue Gél so stupňom fixácie 14 je doposiaľ najsilnejší Taft 

v histórii. Vďaka inovatívnej instant-fix technológii gél okamžite priľne k vlasom, 

vďaka čomu bude účes skutočne extrémne spevnený a tvrdý ako kameň. Na Taft 

Power Super Glue Gél sa jednoducho môžete spoľahnúť za každých okolností – 

počas uponáhľaného dňa v práci alebo v noci na divokom večierku.  

 

Taft Power Super Glue Gél nesklame ani pri tých najbláznivejších a najodvážnejších 

stylingových kreáciách. S týmto inovatívnym produktom dosiahnete požadovaný účes už za 

niekoľko sekúnd a výsledok vašej kreativity ostane tip-top po celý deň, dokonca aj v 

extrémnych situáciách. 
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Je už na vás, či zvolíte extravagantný, bláznivý alebo elegantný účes. Jedným si však za 

každých okolností môžete byť istí – váš účes bude zafixovaný okamžite a nastálo. Stavte na 

Taft Power Super Glue Gél a zažite extrémnu silu a absolútnu kontrolu bez pocitu zaťaženia!  

 

Novinka Taft Power Super Glue Gél je dostupná od marca 2014. 

 
Odporúčaná predajná cena 

 

Taft Power Super Glue Gél                               150 ml   3,65€ 

 

 
 

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 2013 dosiahol tržby vo výške 16, 4 

mld. eur a upravený prevádzkový zisk vo výške 2,5 mld. 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 2013 spoločnosť zamestnávala 
1 300 pracovníkov. 
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Pre ďalšie informácie kontaktujte: 

Miriam Mešková  

Brand PR Beauty Care  

Henkel Slovensko, spol. s r.o. 

Záhradnícka 91 

SK-820 09 Bratislava  

                                                                     

TEL: +421-2-502 46 232 

MOBILE: +421-905 712 309 

FAX: +421-2-555 75 924 

E-mail: miriam.meskova@henkel.com 

www.henkel.sk 

 

Adresa pracoviska:   

Apollo Business Center II, blok H 

Prievozská 4, 821 09 Bratislava       

Natalie Lorencová 

Corporate Communications Manager Henkel CZ/SK 

Henkel Slovensko, spol. s r.o. 

Záhradnícka 91 

SK-820 09 Bratislava 

 

MOBILE: +420 - 739 325 116 

E-mail: natalie.lorencova@henkel.com 

www.henkel.sk 
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