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Imperfection
Krása spočíva v nedokonalostiach
Zabudnite na klasický ideál krásy, ignorujte to, čo sa od vás očakáva, vybočte
zo zaužívaných koľají! Stavte na osobitý štýl Imperfection, ktorý úplne mení
pohľad na ženskú krásu. Tento Schwarzkopf Look 2014 si zamilujete pre jeho
drzosť, nekonvenčnosť a unikátnosť.
Imperfection je moderný look ako stvorený pre silnú a sebaistú
ženu, ktorá sa odmieta nechať spútať obmedzeným, všeobecne
prijatým ideálom krásy. Chce byť sama sebou a nebojí sa prejaviť
svoju individualitu. Táto žena vie, že krása má mnoho podôb
a často spočíva práve v nedokonalostiach. Nesnaží sa, aby jej štýl
bol bezchybný a uhladený. Práve naopak, charakteristická je pre ňu
drzosť, chaotickosť a provokatívnosť.

Základom looku Imperfection je tmavohnedá farba na vlasy Color Mask 400,
ktorá mu dodá silu a drzosť. Táto farba má krémovú konzistenciiu vo forme
vlasovej masky a poskytne vlasom bohaté, žiarivé a sýte farby.
Pre extra starostlivosť a ochranu pred teplom použite po umytí
olejovú esenciu Gliss Kur 6 Miracles, ktorá je zložená zo
vzácnych ingrediencií vrátane arganového a marulového oleja, či olejov pequi a
monoi.
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Po ošetrení vlasy vyfúkajte smerom von z tváre a nastajlujte podľa vašich predstáv –
začešte ich dozadu a pripnite na zadnej časti hlavy sponkami, alebo ich len zafixujte
lakom na vlasy Taft Power. Tento lak dodá účesu perfektnú fixáciu bez toho, aby
vlasy zaťažil. Kofeínová receptúra dodá vaším vlasom 48 hodinovú pevnosť
a energiu. Navyše sa ľahko vyčesáva.
Vlasy farby horkej čokolády, okolo očí hrubé čierne linky, obočie zvýraznené ceruzkou
a bledé pery – táto kombinácia dodá štýlu Imperfection zvodný punkový nádych. „Tento štýl
nie je možno najideálnejší na rodinné stretnutie, avšak na hociktorú inú príležitosť – od
posedenia v reštaurácii po trendy party – je perfektný,“ tvrdí vlasový expert pre Schwarzkopf
Armin Morbach.

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.

Henkel Slovensko, oddelenie komunikácie

Strana 2/3

Pre ďalšie informácie kontaktujte:
Miriam Mešková

Natalie Lorencová

Brand PR Beauty Care

Corporate Communications Manager Henkel CZ/SK

Henkel Slovensko, spol. s r.o.

Henkel Slovensko, spol. s r.o.

Záhradnícka 91

Záhradnícka 91

SK-820 09 Bratislava

SK-820 09 Bratislava

TEL: +421-2-502 46 232

MOBILE: +420 - 739 325 116

MOBILE: +421-905 712 309

E-mail: natalie.lorencova@henkel.com

FAX: +421-2-555 75 924

www.henkel.sk

E-mail: miriam.meskova@henkel.com
www.henkel.sk

Adresa pracoviska:
Apollo Business Center II, blok H
Prievozská 4, 821 09 Bratislava
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