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                            Tlačová správa 

                       Február 2014 

 

 

Syoss Hair Perfection 
 
Zdravé, krásne a upravené vlasy vďaka keratínu 
 
Suché, poškodené vlasy sa často zle upravujú; mnohokrát je kaderník jediný, 
kto je schopný prinavrátiť im chýbajúci lesk a silu. S novým radom výrobkov 
Syoss Keratin Hair Perfection však dosiahnete nádherné, hladké a perfektne 
ošetrené vlasy v pohodlí domova. Ich špeciálna receptúra s inovačným 
podkladom Keratin Primer vlasy regeneruje až do hĺbky bunkovej štruktúry 
a dodáva im chýbajúci keratín. Tak sú dokonale pripravené prijať ďalšie 
výživné látky, ktoré šampón aj kondicionér z radu Syoss Keratin Hair 
Perfection obsahujú. 

 
Rad Syoss Keratin Hair Perfection obsahuje absolútnu novinku - inovatívny 

podklad Keratin Primer, ktorý ošetruje bunkovú štruktúru vlasov a dodáva im 

chýbajúci keratín. Ten zabezpečí, že vlasy sú schopné absorbovať ďalšie výživné 

látky obsiahnuté v prípravkoch Syoss Keratin Hair Perfection. 

 

Podklady a rôzne podkladové bázy sú jedným z najväčších trendov 

v kozmetike. Vytvárajú základ pre ďalší krok ošetrenia a zlepšujú jeho výsledky. 

Používajú sa napríklad na ochranu lámavých nechtov alebo na zintenzívnenie 

farieb v dekoratívnej kozmetike. Značka Syoss prvýkrát využíva v rámci svojich 

výrobkov podklad, a to veľmi špeciálnym spôsobom. Neaplikuje sa samostatne 
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pred ošetrením, ale je obsiahnutý priamo v šampóne a v kondicionéri. 

Tento podklad obsahuje špeciálny Keratín Pro-Cellium a ďalšie keratíny, ktoré ošetrujú vlasy 

v ich bunkovej štruktúre a prinášajú tak vlasom 100% silu, hladkosť a žiarivý lesk. 

Profesionálna receptúra navyše obsahuje 80% doplnkového keratínu a vypĺňa tak chýbajúci 

keratín vo všetkých vrstvách vlasového vlákna.  

 

Keratín aj v stylingu 
 
Aj v oblasti stylingu Syoss prináša novinku obohatenú o keratín – stylingový rad 

Syoss Keratin Style Perfection, ktorý je obohatený o systém Salon Control 

a poskytuje fixáciu až do 48 hodín. Vďaka inovatívnej receptúre s tekutým vlasovým 

keratínom zabezpečuje dlhotrvajúce spevnenie účesu. Vlasy navyše posilní, 

vyhladí a dodá im dlhotrvajúci lesk. Lak na vlasy Syoss Keratin Perfection 
so stupňom fixácie 4 poskytuje maximálnu kontrolu nad finálnou úpravou 

účesu, jednotlivé pramene nelepí a nezanecháva zvyšky vo vlasoch. Tužidlo na 

vlasy Syoss Keratin Perfection tiež so stupňom fixácie 4 okrem spevnenia chráni 

vlasy pre teplom z fénu či žehličky na vlasy. Vlasy počas stylingu posilňuje 

a zanecháva prirodzene žiarivé.  

 

Receptúry boli vyvinuté a testované v spolupráci s kaderníkmi a stylistami a prinášajú 

profesionálne riešenia pre všetky typy vlasov.  

 
 

Odporúčaná predajná cena 

 
Syoss Keratin Hair Perfection 
Syoss Keratin Hair Perfection šampón   500 ml    4,59 € 

Syoss Keratin Hair Perfection kondicionér   500 ml    4,59 € 
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Syoss Keratin Style Perfection 

Syoss Keratin Style Perfection lak na vlasy   300 ml    4,59 € 
Syoss Keratin Style Perfection tužidlo na vlasy  250 ml    4,59 € 
 
 
  
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:   

Miriam Mešková  

Brand PR Beauty Care  

Henkel Slovensko, spol. s r.o. 

Záhradnícka 91 

SK-820 09 Bratislava  

                                                                     

TEL: +421-2-502 46 232 

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 

http://www.henkel.sk/
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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       

www.henkel.sk 
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