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Tlačová správa 

Február 2015 

 

Nový, vylepšený rad Schwarzkopf Gliss Kur Oil Nutritive 

 

Definitívny koniec lámaniu vlasov 
 

Trápi aj vás nekonečný problém s polámanými vlasmi a rozštiepenými končekmi ako  

milióny iných žien po celom svete? Schwarzkopf vo svojom vylepšenom rade GLISS 

KUR OIL NUTRITIVE spojil osem špeciálnych skrášľovacích olejov a tekutý keratín, 

aby ste aj vy mohli dopriať vašim vlasom primerané ošetrenie, očarujúci vzhľad a silu. 

Obnovený rad navyše obsahuje novinku - olej GLISS KUR OIL NUTRITIVE Thermo 

Protect Blow Dry, ktorý vlasy chráni pred teplým vzduchom fénu a zanechá ich hladké, 

hebké a lesklé.    

 

Povedzte stop rozštiepeným končekom 

 

Počuli ste už niekedy o tom, že 

dlhé vlasy sú náchylnejšie na 

lámanie a štiepenie končekov, 

pretože sa mechanicky poškodzujú 

o plecia a chrbát? Vylepšená 

receptúra značky GLISS KUR OIL 

NUTRITIVE obsahuje osem 

skrášľujúcich olejov, ktoré bojujú za 

krásu vašich vlasov: arganový, 

saflorový, makadamiový, olivový, 

marhuľový, mandľový, šípkový 

a sezamový olej. Tieto špeciálne 

skombinované skrášľujúce oleje vlasy ošetrujú a zanechávajú ich jemné a hebké na dotyk. 

Účinky novej receptúry sú ešte intenzívnejšie aj vďaka tekutému keratínu, ktorý dodáva 

vlasom elasticitu, posilňuje ich a chráni pred vnútorným a vonkajším poškodením. 
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Teplý vzduch odteraz vaše vlasy nepoškodí 

Olej GLISS KUR OIL NUTRITIVE Thermo Protect Blow Dry je exkluzívnou 

novinkou, ktorá ochráni vaše vlasy pred teplým vzduchom pri fénovaní. Rýchle 

sušenie síce často uľahčuje život, ale vlasy zároveň ničí a zaťažuje. Nový olej 

v spreji zanechá vaše vlasy ľahké a luxusne hebké, stačí ho len pred fénovaním 

nastriekať do umytých a uterákom presušených vlasov. 

V boji proti poškodeným vlasom sú ideálnymi spoločníkmi šampón a kondicionér 

GLISS KUR OIL NUTRITIVE, spolu dokážu zredukovať rozštiepené končeky až 

do 90 %. Vlasy jemne zbavíte nečistôt, ktoré sa na nich každý deň zachytávajú, a 

pomocou ôsmich skrášľujúcich olejov a tekutého keratínu ich do hĺbky ošetríte a 

posilníte. Použitím expresného regeneračného kondicionéru GLISS KUR OIL 

NUTRITIVE  napomôžete jednoduchšiemu rozčesávaniu vašich vlasov ako aj ich 

ďalšej ľahšej úprave. Jednoducho ho nastriekajte na uterákom vysušené alebo 

suché vlasy a neoplachujte. Pokiaľ potrebujete riešiť problém silne namáhaných 

vlasov, príde vhod špeciálna regeneračná maska na rozštiepené končeky GLISS 

KUR OIL NUTRITIVE Anti-split-ends, ktorá prináša obnovu poškodených vlasov až do 

95%. Vynovená receptúra vašim vlasom dodá zdravý lesk bez zbytočného zaťaženia.  

Vyskúšajte kombináciu produktov z unikátneho radu GLISS KUR OIL NUTRITIVE 

s receptúrou s ôsmimi vzácnymi skrášľujúcimi olejmi a tekutým keratínom a doprajte svojim 

zimou skúšaným vlasom druhý dych. 

Vylepšené produkty značky GLISS KUR OIL NUTRITIVE sú dostupné od januára 2015 
 

Šampón GLISS KUR Oil Nutritive 250 ml   3,35 € 

Šampón GLISS KUR Oil Nutritive 400 ml 4,73 € 

Kondicionér GLISS KUR Oil Nutritive 200 ml 3,35 € 

Expresný regeneračný kondicionér GLISS KUR Oil Nutritive 200 ml 4,02 € 

Regeneračná maska GLISS KUR Oil Nutritive 200 ml 4,02 € 

Ošetrujúca kúra na rozštiepené končeky GLISS KUR Oil Nutritive 50 ml 4,02 € 
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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 okolo 47 000 pracovníkov. V roku 2013 dosiahol tržby vo výške 16, 4 

mld. eur a upravený prevádzkový zisk vo výške 2,5 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 ku koncu roka 2013 spoločnosť zamestnávala 1 300 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  

 

Mobile: +421 905 303 628 

E-mail: 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 

 

 

 

 


