Tlačová správa
Marec 2015
Nová kolekcia farieb Natural & Easy Multi Reflex Browns od Schwarzkopf

Schwarzkopf Natural & Easy Multi Reflex Browns:
kolekcia hnedých odtieňov inšpirovaná prírodou
Trendy nadchádzajúcej sezóny hovoria „áno“ inšpirácii prírodou, a to najmä v prípade
tmavých vlasov. Prirodzene krásne vlasy sú nadčasovou záležitosťou a nikdy nevyjdú
z módy. Prehliadkové móla sú toho dôkazom – modelky očarujú nielen dizajnérskymi
šatami, ale aj vďaka nádherným vlasom1,2. Práve preto prichádza Schwarzkopf Natural
& Easy s kolekciou troch odtieňov Multi Reflex Browns pre prirodzený vzhľad
tmavých vlasov.
Kolekcia Schwarzkopf Natural & Easy Multi Reflex Browns pozostáva z troch teplých
hnedých odtieňov - trblietavo červenohnedý, bronzovohnedý a svetlohnedý kašmír. Po
nanesení vytvárajú efekt prirodzenej farby pre zdravo vyzerajúce a lesklé vlasy, ktoré
dokonca nepôsobia ako farbené.
Trblietavo červenohnedý rozžiari prehliadkové móla tejto
sezóny. Bronzovohnedý poskytne vašim vlasom exkluzívny
odlesk. So svetlohnedým kašmírom budú vaše vlasy hebké
ako kašmír.
Farby Schwarzkopf Natural & Easy sú obohatené o vzácne výživné sérum Nutritive Oil
Serum, ktoré vlasom poskytuje mimoriadnu starostlivosť. Vyzdvihujú prirodzené akcenty,
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WGSN, trendy jeseň/zima 2014/2015 podľa vlasových expertov.
WGSN, Global Catwalk Beauty jar/leto 2015.
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poskytujú perfektné krytie šedín a dodajú vlasom až o 30% viac lesku.3 To všetko poskytuje
Schwarzkopf Natural & Easy len v jednom kroku.
Značka Schwarzkopf Natural & Easy ponúka celkom 16 úžasných odtieňov za nezáväzne
odporúčanú maloobchodnú cenu 4,99€. Kolekcia Schwarzkopf Natural & Easy Multi
Reflex Browns je dostupná od marca 2015 v troch odtieňoch:

Natural & Easy Multi Reflex Browns trblietavo červenohnedý (585)

Natural & Easy Multi Reflex Browns bronzovohnedý (557)

Natural & Easy Multi Reflex Browns svetlohnedý kašmír (560)

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.
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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v porovnaní s neošetrenými vlasmi.
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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
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