
 

 
 
 
 
  
 
 
Henkel Slovensko, oddelenie komunikácie   

  
 
                                                                                                               Strana 1/3 

  

 

Tlačová správa 
Február 2014 

 

 

 

Novinka Syoss Colors – Syoss Lightening Blonds                            

 

Prvá zosvetľujúca Syoss blond farba so 100% krytím 
šedín 
 

Nevinná a zároveň sexi blond farba nikdy nevyjde z módy. Po návrate z 
kaderníckeho salóna blond vlasy krásne žiaria a sú vyživené. Takýto 
profesionálny výsledok už môžete dosiahnuť aj v pohodlí domova vďaka 
novému radu Syoss Lightening Blonds, ktorý zaručí zosvetlenie jednotlivých 
prameňov až do troch stupňov. V troch oslnivých blond odtieňoch poskytuje 
100% krytie šedín, dlhotrvajúci výsledok a starostlivosť, ktorú si vaše vlasy pri 
zosvetlení zaslúžia. 

 
Namiešať správny blond odtieň nie je také jednoduché. Odborníkom značky 

Syoss sa to však podarilo a vy si môžete svoj vytúžený blond odtieň 

jednoducho naniesť do vlasov aj v pohodlí domova.  

 

Syoss Lightening Blonds je rad farieb na vlasy, ktorý kombinuje 

perfektné zosvetlenie vlasov v troch žiarivých odtieňoch so 100% 

krytím šedín. Špeciálne vyvinutá zmes pigmentov preniká hlboko do štruktúry 

vlasov, kde sa zafixuje a vytvorí intenzívne a dlhotrvajúce blond odtiene. 
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Receptúra s keratínom Pro-Cellium vlasy počas zosvetľovania zjemňuje, 

vyživuje a dodáva im oslnivý lesk. Milovníčky blond farieb si môžu vybrať 

hneď z troch odtieňov - Intenzívnej ľadovej blond, Intenzívnej pieskovej blond 

a Intenzívnej karamelovej blond. So Syoss Lightening Blonds zažiari každá 

žena. 
 

Odporúčaná predajná cena: 

 

10-95 Intensive Caramel Blond      4,99 € 

10-96 Intensive Sand Blond       4,99 €  

10-98 Intensive Caramel Blond      4,99 € 

 

Viac informácií o produktoch z radu Syoss Lightening Blonds nájdete na stránke 

www.syoss.sk. 

 

 

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.  

 

 

http://www.syoss.sk/
http://www.henkel.sk/


 

 
 
 
 
  
 
 
Henkel Slovensko, oddelenie komunikácie   

  
 
                                                                                                               Strana 3/3 

  

 

Pre ďalšie informácie kontaktujte:   

Miriam Mešková  

Brand PR Beauty Care  

Henkel Slovensko, spol. s r.o. 

Záhradnícka 91 

SK-820 09 Bratislava 

 

Adresa pracoviska: 

Apollo Business Center II, blok H 

Prievozská 4 

821 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 

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 

 

                                                        
 
 


