Tlačová správa
Apríl 2015
Revolúcia s Palette Intensive Color Creme Lightening Browns

Zosvetlenie a zafarbenie tmavých vlasov v jedinom
kroku
Túžite po svetlejšom odtieni vašich tmavých vlasov aký si po každej zime doprajú
trendsetterky Olivia Palermo alebo Mila Kunis? Pripravte sa na revolúciu vo farbení
vlasov - Palette Intensive Color Creme Lightening Browns. Vyvinuté špeciálne pre
tmavovlásky uľahčujú proces zosvetlenia a zafarbenia vlasov. Ako? Všetko len
v jedinom kroku, ktorý hravo zvládnete aj doma. Kolekcia s obsahom keratínovej
zložky Ultimate Keratine vlasy vyživí a dodá im výnimočný lesk. Stačí si len vybrať
z troch neodolateľných odtieňov.
Na mieru tmavovláskam
Palette Intensive Color Creme Lightening Browns s novou technológiou poskytujú
zafarbenie a zosvetlenie vlasov až do troch stupňov v jedinom kroku. Kolekcia troch
odtieňov je určená pre tmavovlásky, ktoré si chcú jemne zosvetliť a zároveň zafarbiť vlasy,
a vyhnúť sa tak hodinám stráveným u kaderníka. Tajomstvo tkvie v kombinácii pigmentov
a zložke Ultimate Keratin. Tento vlasom prirodzený keratín tvorí 90 % každého vlasu.
Receptúra umožní tmavým vlasom plne absorbovať pigmenty bez toho, aby pôsobili matne
a vytvára okolo každého vlasu ochrannú vrstvu. Výsledkom sú odolnejšie a zdravšie vlasy so
žiarivým leskom.
Nová kolekcia Palette Intensive Color Creme Lightening Browns
prichádza s tromi mimoriadnymi odtieňmi pre brunetky, ktoré túžia po
oživení vzhľadu do novej sezóny. Jednoduchá aplikácia ušetrí čas
a postará sa o pohodlné zosvetlenie a nafarbenie v jednom kroku
v pohodlí domova. Žiarivý gaštan dodá aj najtmavším vlasom
intenzívnu farbu a lesk. Trblietavý nugát dodá tmavým vlasom
svetlohnedý odlesk. Je vhodný pre stredne hnedé, tmavé
a čiernohnedé vlasy. Oslnivá mokka zaujme už na prvý pohľad.
Odporúčame pre stredne hnedé, tmavé a čiernohnedé vlasy.
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Novinku Palette Intensive Color Creme Lightening Browns nájdete vo vašich
obchodoch už teraz. Nezáväzne odporúčaná maloobchodná cena pre všetky tri
odtiene: 3,68€.

Žiarivý gaštan LRN5 – gaštanový odtieň, ktorý dodá aj najtmavším vlasom
intenzívnu farbu a lesk.

Trblietavý nugát LG5 – tmavým vlasom dodá svetlohnedý odlesk; vhodný pre
stredne hnedé, tmavé a čiernohnedé vlasy.

Oslnivá mokka LW3 – intenzívny odtieň mocca, ktorý zaujme na prvý pohľad;
vhodný pre stredne hnedé, tmavé a čiernohnedé vlasy.

Tlačovú správu v elektronickej podobe, ako aj obrázky k novinkám, nájdete na www.henkel.sk.
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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 takmer 50 000 pracovníkov. V roku 2014 dosiahol tržby vo výške
16, 4 mld. eur a upravený prevádzkový zisk vo výške 2,6 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 dnes spoločnosť zamestnáva 1 600 pracovníkov.
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Pre ďalšie informácie kontaktujte:

Zuzana Váry

Petra Konáriková

Marketing Manager

Account Manager

Henkel Beauty Care

Seesame

Henkel Slovensko, spol. s r.o.

Seesame, s. r. o.

Záhradnícka 91, P.O.Box 66

Prievozská 4/D

SK-820 09 Bratislava

821 09 Bratislava

Phone +421-2- 502 46 260

Mobile: +421 908 700 543

Fax

E-mail: konarikova@seesame.com

+421-2- 502 46 229

Mobile +421-905- 303 628
zuzana.vary@henkel.com

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

Henkel Slovensko, oddelenie komunikácie

Strana 4/3

