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Comunicado de imprensa disponível na área de imprensa da Henkel 

 
Nova gama Serum Deep-Repair: a reparação mais 

profunda de Gliss 
 

 Para o cabelo extremamente agredido e áspero 

 Tecnologia inovadora com Sérum-Amino-Proteína  

 Reconstrói o cabelo em apenas uma semana 

 Distinguida com o Prémio Cinco Estrelas 2015 
 
Lisboa, 21 de abril 2015 – Schwarzkopf apresenta a nova gama Gliss Serum Deep-
Repair, o cuidado mais profundo de Gliss para reconstruir até o cabelo extremamente 
agredido em apenas uma semana. A gama Gliss Serum Deep-Repair com Sérum-
Amino-Proteína penetra o cabelo até ao seu interior, reparando-o em profundidade, 
para um cabelo sedoso com uma suavidade tangível. 
 
Todos os dias o cabelo está exposto a inúmeras agressões externas que o danificam em 
várias camadas, podendo torná-lo seco e sem brilho, adquirindo o indesejado efeito “palha”. 
Sendo um dos problemas capilares mais generalizados é também uma enorme fonte de 
preocupações para muitas mulheres mas que, felizmente, tem solução. 
 
O novo Gliss Serum Deep-Repair é a gama de Schwarzkopf desenvolvida para o cabelo 
extremamente agredido e áspero que necessita de um cuidado que atue eficazmente e em 
profundidade. A sua fórmula única com Sérum Amino-Proteína transporta amino-ácidos e 
proteínas, semelhantes aos ingredientes naturais do cabelo, para o interior profundo das 
células, reconstruindo até o cabelo extremamente agredido em apenas 1 semana. 
 
A fórmula reparadora com Sérum Amino-Proteína está presente em todos os produtos da 
gama Gliss Serum Deep-Repair – Champô, Condicionador, Máscara e Sérum de Reparação 
Extrema – para garantir um cabelo profundamente reparado, com uma suavidade e 
flexibilidade irresistíveis. 
 
A gama Gliss Serum Deep-Repair entra no mercado com a distinção de Prémio Cinco 
Estrelas 2015, na categoria de Tratamento e Reparação Capilar. O prémio destaca os 
melhores produtos e serviços no mercado nacional, selecionados através de um rigoroso 
conjunto de testes em que os consumidores avaliam produtos e serviços segundo os 
critérios: Satisfação pela experimentação, Relação Preço-qualidade, Intenção de compra, 
Confiança na marca e Inovação. 
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Os produtos da gama Gliss Serum Deep-Repair encontram-se disponíveis nos pontos de 
venda com um PVP* recomendado de: 
 

 
 

*Suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda 
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Gliss Serum Deep-Repair Champô, 250 ml, 3.89 € 
A fórmula com Sérum-Amino-Proteína penetra através das camadas mais 
profundas do cabelo até ao interior, para reconstruir o cabelo extremamente 
agredido em apenas uma semana. Para um cabelo sedoso e tangivelmente mais 
suave.  

 

 
 
 
Gliss Serum Deep-Repair Condicionador, 200 ml, 3.89 € 
Desembaraçar perfeito e reparação profunda, para um cabelo sedoso e muito 
mais suave.  
 

 
 
 
Gliss Serum Deep-Repair Máscara de Recuperação Intensiva, 200 ml, 6.99 € 
A máscara possui uma textura cremosa para um cuidado intenso.  
 

 

 
 
Gliss Serum Deep-Repair Sérum de Reparação Extrema, 100 ml, 9.99 € 
Altamente concentrado para cabelo extremamente agredido e áspero, possibilita 
uma reparação intensa e profunda em apenas um minuto, com uma fórmula única 
em creme que se transforma num sérum sem pesar. 
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