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Gliss Kur Serum Deep Repair – prvá sérová regenerácia na trhu  

       

Najlepšia starostlivosť pre namáhané vlasy  

 

Zdravé a krásne vlasy, akými sa môže pochváliť vojvodkyňa Kate Middleton? Také 

môžu byť aj vaše – vďaka Gliss Kur Serum Deep Repair - prvej sérovej regenerácii  od 

značky Schwarzkopf. Receptúra nového produktového radu preniká až do hĺbky 10-

tich vlasových vrstiev1 a intenzívne regeneruje extrémne namáhané vlasy už po 1 

týždni používania.   

 

Recept na poškodené a namáhané vlasy 

Namáhané vlasy vyžadujú mimoriadnu pozornosť 

– spozornite preto aj vy a doprajte im maximálnu 

starostlivosť s prvou sérovou regeneráciou z radu 

Gliss Kur Serum Deep Repair. Jedinečná 

technológia s amino-proteínovým sérom dodá 

vašim poškodeným vlasom zvýšený objem a už na 

prvý pohľad viditeľnú pružnosť.  

 

Tajomstvo unikátnej receptúry tkvie v aminokyselinách a proteínoch, ktoré tvoria 

prirodzenú súčasť vlasov. Unavené a poškodené vlasy postupne strácajú tieto prírodné 

stavebné látky -  produktový rad Gliss Kur Serum Deep Repair je preto navrhnutý tak, aby 

ich nahradil a zaplnil tak nedostatky v štruktúre vlasov. 

 

V závislosti od typu vlasov, tvorí vlas 5-10 vlasových vrstiev. Aktívne zložky, ktoré obsahuje 

Gliss Kur Serum Deep Repair vedia preniknúť až do poslednej vlasovej vrstvy¹ a poskytujú 

tak hĺbkovú regeneráciu  od korienkov až po končeky. Jednoduchá aplikácia, vyživenie 

vlasov už po umytí a požadované výsledky už po prvom týždni používania -  Gliss Kur 

                                                      
1
 5-10 vlasových vrstiev, v závislosti od typu vlasov. 
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Serum Deep Repair je prvou pomocou pre vaše vlasy a skvelou vzpruhou pred 

prichádzajúcou letnou sezónou.  

 

Unikátne sérum pre intenzívnu hĺbkovú regeneráciu a pružnosť 

Regeneračná receptúra unikátneho séra z radu Gliss Kur Serum Deep 

Repair obnovuje povrch vlasového vlákna a každý vlas obalí žiarivým 

leskom. Táto výnimočná technológia vlasy 100% zregeneruje už po 1 

minúte a dodá im očarujúci lesk počas 10 dní. Vďaka krémovej receptúre 

vaše vlasy nezaťaží. Naneste množstvo vo veľkosti lieskového orieška do 

dlaní a votrite do uterákom zľahka presušených alebo suchých vlasov. Sérum 

z vlasov neoplachujte, nechajte ho vstrebať a pôsobiť. Potom si už len 

vychutnávajte žiarivý lesk, viditeľnú pružnosť a hodvábnu hebkosť vašich 

vlasov. 

 

Starostlivosť až do hĺbky  

Najhlbšie vrstvy vlasov sú namáhané takmer každý deň. Vyžadujú preto 

intenzívnejšiu hĺbkovú  regeneračnú starostlivosť, ktorá pomocou amino-

proteínov vlasom navráti  ich stratenú pružnosť. Ošetrujúce a vyživujúce 

masky z radu Gliss Kur Serum Deep Repair poskytnú vašim vlasom intenzívnu 

obnovu už po 1 týždni používania. Jemne naneste do mokrých 

vlasov po umytí a nechajte pôsobiť aspoň 1 minútu. Vďaka 

krémovému zloženiu, ktoré vlasy nezaťaží, budú vaše vlasy 

pružnejšie a viditeľne hebkejšie.  

 

Od korienkov ku končekom 

Hĺbková regenerácia, viditeľná pružnosť a objem, ľahké 

rozčesávanie. Už po prvom týždni  používania produktového radu 

Gliss Kur Serum Deep Repair dosiahnete výsledky, aké vaše vlasy 

doposiaľ nepocítili. Pri pravidelnom používaní vám k nim dopomôže 

šampón s kondicionérom alebo expresným regeneračným 

kondicionérom. Vlasy budú maximálne vyživené po celej dĺžke. 
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Unikátny rad produktov Gliss Kur Serum Deep Repair je prvou sérovou regeneráciou na 

trhu určenou špeciálne pre veľmi namáhané a poškodené vlasy. Vlasy budú viditeľne 

pružnejšie, hebkejšie a zdravšie už po 1 týždni používania.  

 

Gliss Kur Serum Deep Repair nájdete už teraz vo vašich obchodoch.  
 

Nezáväzne odporúčaná cena 

 

Gliss Kur Serum Deep Repair šampón, 250ml / 400ml    3,35€ / 4,73€ 

Gliss Kur Serum Deep Repair kondicionér, 200 ml      3,35€ 

Gliss Kur Serum Deep Repair expresný regeneračný kondicionér, 200 ml  4,02€ 

Gliss Kur Serum Deep Repair intenzívna 1-minútová maska, 200 ml   4,02€ 

Gliss Kur Serum Deep Repair intenzívna regeneračná maska, 200 ml   4,99€ 

Gliss Kur Serum Deep Repair regeneračné sérum, 100 ml    8,99€ 
 
 
 
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. 
 

Pre ďalšie informácie kontaktujte: 

 
Zuzana Váry 
Marketing Manager  
Henkel Beauty Care 
 
Henkel Slovensko, spol. s r.o. 
Záhradnícka 91, P.O.Box 66 
SK-820 09 Bratislava  
 
Phone +421-2- 502 46 260 
Fax      +421-2- 502 46 229 
zuzana.vary@henkel.com 

 
Petra Konáriková 
Account Manager 
Seesame 
 
Seesame, s. r. o. 
Prievozská 4/D 
821 09 Bratislava 
 
Mobile: +421 908 700 543 
E-mail: konarikova@seesame.com 

 


