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Nová kolekcia farieb Color Mask Dark Chocolates  

 

Color Mask Dark Chocolates: Zmyselná kolekcia 

čokoládových odtieňov  
 

 
Viete, čo majú spoločné úspešné herečky Dakota Johnson, Marion Cotillard a Keira 

Knightely? Všetky zažiarili počas noci Oscarov nielen vďaka nádherným róbam, ale aj 

záplavou tmavohnedých vlasov. S novou kolekciou Color Mask Dark Chocolates od 

Schwarzkopf  zažiarite aj vy! Nechajte sa inšpirovať výberom hnedých odtieňov – pre 

očarujúcu farbu a až o 30% viac starostlivosti pre vaše vlasy.1 

 

Čerešňovohnedý, hnedá pralinka alebo tmavohnedý. Je len na vás, pre ktorý odtieň 

čokolády sa rozhodnete. Najnovšia prémiová kolekcia s perfektným krytím šedín vlasy 

zároveň ošetrí. Tajomstvo tkvie v bambuckom masle, ktoré je pridané do vlasového 

kondicionéru. Obsahuje totiž vitamíny A a E, ktoré vyživujú vlasy od korienkov až po 

končeky. Nemastná báza rovnomerne vstrebáva nadbytočný olej do vlasovej pokožky. Vlasy 

tak nie sú ťažké, ale krásne hebké. Aktívne aminoproteíny posilňujú vlasové vlákna, čím sa 

postarajú o to, aby boli vlasy žiarivé.  

 

Jednoduchý spôsob nanášania 

Farby Schwarzkopf Color Mask sú okrem podmanivých 

odtieňov výnimočné spôsobom nanášania. Jednoducho 

zmiešajte farbu v pribalenom tégliku  a aplikujte ju prstami ako 

masku na vlasy. Vďaka krémovej konzistencii farba nesteká. 

Šediny perfektne prekryje a výsledkom sú zdravo vyzerajúce 

vlasy.  

 

                                                      
1
 V porovnaí s nefarbenými vlasmi 
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Farby Color Mask Dark Chocolates sú najnovším prírastkom sortimentu  Color Mask od 
Schwarzkopf. Spolu tak tvoria portfólio 20 odtieňov – od „cool“ blond až po trendy hnedé. 
Rozmaznávajte vaše vlasy príťažlivými čokoládovými odtieňmi z pohodlia vášho domova. 

Color Mask Dark Chocolates sú dostupné od začiatku roka  2015 a prichádzajú v troch 
odtieňoch: 
 
 

- Color Mask čerešňovohnedý (688) – pre červenohnedé vlasy, ktorým 

nemožno odolať 

 

 

- Color Mask hnedá pralinka (668) – bonbónik, ktorý vlasy rozmazná 

sladkým a žiarivým leskom  

 

 

 

- Color Mask tmavohnedý (400) – poskytuje vlasom prirodzenú 

tmavohnedú farbu a lesk 

 

Nezáväzne odporúčaná maloobchodná cena Schwarzkopf Color Mask je 5,99€.  

 

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 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. 
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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 

Mobile +421-905- 303 628 

zuzana.vary@henkel.com 

 

Adresa pracoviska: 

Apollo Business Center II, blok H 

Prievozská 4 

SK-821 09 Bratislava 
 

 

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 

 

 


