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                       Február 2014 

 

 

Prvé prémiové oleje od Gliss Kur 

 

Luxusná starostlivosť pre vaše vlasy 
Aj Vy ste si povedali, že sa tento rok budete o seba viac starať a rozmaznávať 
sa? Užívajte si preto každú chvíľu a doprajte si relax a prvotriednu 
starostlivosť. Vaša spokojnosť tkvie aj v krásnych vlasoch. Doprajte aj im to 
najlepšie s prevratnými novinkami Gliss Kur, ktoré prinášajú novú generáciu 
olejov určenú práve pre Vás. Prvé prémiové oleje, Gliss Kur 6 Miracles Oil 
Essence a Gliss Kur Milion Gloss Crystal Oil, ponúkajú vlasom luxusnú 
starostlivosť a okamžitú premenu.  

 

 Prémiové oleje Gliss Kur prinášajú ošetrenie aj pre tie 

najpoškodenejšie vlasy. Ich inovatívna technológia prenikne do 

hĺbky a vďaka vysoko kvalitným zložkám im prinavráti zdravie 

a lesk. Tajomstvo luxusnej starostlivosti tkvie vo vzácnych 

prísadách, ktoré dodajú všetkým prameňov prvotriedne 

ošetrenie a ochranu. 

 

Olejová esencia Gliss Kur 6 Miracles 

je hotový zázrak. Vďaka obsahu luxusných olejov, ako sú arganový, 

marulový, olej pegui a monoi dodáva vlasom komplexnú starostlivosť 

v šiestich dimenziách. Suché a lámavé vlasy ošetrí, ale nezaťaží. 
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Chráni ich pred teplom z fénovania a redukuje rozštiepené končeky. Stačí si ju naniesť na 

vlhké alebo suché vlasy a tešiť sa z poddajných vlasov bez známok krepovitosti. 

 

Ak Vás hnevajú matné pramene bez lesku, vyskúšajte druhú novinku - 

ošetrujúci olej Gliss Kur Million Gloss Crystal Oil. Jeho receptúra 

obsahuje koncentrovaný elixír pre lesk, ktorý vyčaruje vo vlasoch 

milióny žiarivých odleskov. Môžete ho použiť štyrmi spôsobmi: Pridajte 

ho do šampónu počas umývania pre posilnenie a hebkosť vlasov, 

použite ho ako bezoplachovú kúru pre udržanie lesku po umytí, na 

finálnu úpravu účesu či pre obnovu lesku počas dňa. 

 
Odporúčaná predajná cena 

 

Gliss Kur olejová esencia 6 Miracles   75 ml                               8,99 € 

Gliss Kur ošetrujúci olej Milion Gloss Crystal Oil 75 ml                               8,99 € 

 

 
  
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.henkel.sk/
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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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