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Novinka Schauma Mirror Gloss  a Schauma SuperPower! 

 

Zdravie a krása sa budú odrážať vo vašich vlasoch 
 

O čom ženy snívajú, ak ide o vlasy? O veľkom objeme? Alebo silných vlasoch? Podľa 

posledných prieskumov túžia predovšetkým po nádhernom lesku1. S novým radom 

Schauma Mirror Gloss, ktorý obsahuje šampón na vlasy, kondicionér a olej, sa tento 

sen stáva skutočnosťou. Výsledkom budú ešte krajšie a žiarivejšie vlasy s oslnivým 

leskom. Všetkých večných chlapcov zase poteší novinka v podobe šampónu Schauma 

SuperPower!, ktorý ich vlasy „nakopne“ energiou a dodá im silu a sviežosť na celý 

deň.  

 

 

Zbohom vlasy bez lesku 

 

Schauma Mirror Gloss ponúka oslnivý, 

priam zrkadlový lesk na dlhých 24 hodín*. 

Jeho tajomstvo spočíva v unikátnej 

receptúre s tekutými mikrokryštálmi.2 

Svojím jedinečným zložením uhladzuje 

vlasovú štruktúru, vďaka čomu sa môže 

svetlo dopadajúce na vlasy lepšie 

odrážať. Výsledkom je oslnivý lesk 

každého jedného prameňa.  

 

Najžiarivejšie výsledky dosiahnete 

kombinovaným používaním všetkých 

produktov nového radu Schauma Mirror 

Gloss.  Šampón vlasy perfektne a šetrne 

                                                      
1
 Popredná agentúra na prieskum trhu, štúdia Beauty Care Woman, 2012 

2
 Šampón a kondicionér obsahujú tekuté mikrokryštály. 

*v kombinácii s olejom Schauma Mirror Gloss 24h 
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umyje a postará sa o ich hebkosť. Kondicionér ich vyživí a vyhladí tak, že ich ďalšia úprava 

bude hračkou. Denná starostlivosť, olej Schauma Mirror Gloss 24h, dodá jednotlivým 

prameňom okamžitý zrkadlový lesk, ktorý vydrží až 24 hodín. 

 

 

 

Hrdinom každý deň 

 

V každom mužovi sa ukrýva hrdina, ktorý chce ukázať svoju silu, 

odvahu a energiu. Nie je nič jednoduchšie ako prebudiť hrdinu 

v sebe vďaka šampónu na vlasy Schauma SuperPower!, ktorý 

hneď ráno v sprche nabije každého poriadnou dávkou energie. 

Ľahká receptúra bez silikónov s osviežujúcou vôňou eukalyptu, 

pomaranča, vanilky a zmyselného pyžma s výťažkom z guarany 

naštartuje mužské zmysly a dodá silu na celý deň, a to nielen 

vlasom či pokožke.  
 

 

Produkty Schauma Mirror Gloss a Schauma SuperPower! 

sú dostupné v predajniach od januára 2015.  

 

Nezáväzne odporučená cena: 

 
Šampón Schauma Mirror Gloss, 250ml                                                          2,45 € 

Šampón Schauma Mirror Gloss, 400ml                                                          3,29 €  

Kondicionér Schauma Mirror Gloss, 200 ml                                          2,45 € 

Olej Schauma Mirror Gloss 24h, 50 ml              4,79 €  

Šampón Schauma SuperPower!, 250 ml                                                                 2,45 € 

Šampón Schauma SuperPower!, 400 ml                                                               3,29 € 
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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 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  

 

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 
 

 

Zuzana Sadivová 

Account Manager 

Seesame 

 

Seesame, s. r. o. 

Prievozská 4/D 

821 09 Bratislava 

 

Mobile: +421 915 525 425 

E-mail: zuzana.sadivova@henkel.com 

 


