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Novinky značky Syoss  

 

Inovatívne novinky od Syoss – zbohom lupiny a vysušené 

vlasy 

Zabudnite na podráždenú pokožku, svrbenie hlavy a lupiny. Odborník na starostlivosť 

o vlasy Syoss prichádza s inovatívnou novinkou v podobe 2 šampónov, ktoré zjemnia 

pokožku hlavy, zbavia vás lupín a predídu ich tvorbe až po dobu do 8 týždňov.1  

 

Nový rad produktov prináša značka Syoss i v oblasti olejovej starostlivosti o vlasy, 

teraz až s desaťnásobne vyššou koncentráciou olejov.2 Aj extrémne suché vlasy 

získajú so Syoss Supreme Selection Oleo Rich bohatý lesk, úžasnú poddajnosť 

a výnimočnú pružnosť. 

 

Stop lupinám  

Zdravé, lesklé a krásne vlasy sú snom každého z nás. Kľúčom k úspechu je správna 

starostlivosť. Väčšina žien však pri ošetrovaní vlasov zanedbáva pokožku 

hlavy, ktorá je zaťažená prinajmenšom v rovnakej miere ako vlasy 

samotné. Dlhodobé podráždenie pokožky je pritom vec mimoriadne 

nebezpečná. Jeho priamym dôsledkom je tvorba neželaných lupín. 

O tom, že sa tento problém týka mnohých, svedčia i štatistiky. Približne 

43% spotrebiteľov sa sťažuje na svrbenie podráždenej pokožky a až 

jedna zo štyroch žien dokonca trpí lupinami.3 

                                                      
1
 Pri pravidelnom používaní po dobu 6 týždňov   

2
 V porovnaní so Syoss Oleo Intense 

3
 Popredná agentúra na prieskum trhu, štúdia Beauty Care Women 2012 
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Syoss teraz prináša revolučné riešenie v podobe šampónov Syoss Anti-Dandruff Platinum 

so systémom Platinum Standard Zn-Pyrithion. Šampóny Syoss Anti-Dandruff Platinum sú 

dostupné hneď v dvoch variantoch – Extreme a Anti-Grease, špeciálne vyvinutom pre 

mastné vlasy. Jedinečná inovatívna receptúra upokojí podráždenú pokožku hlavy a odstráni 

až do 100% lupín, pričom zároveň chráni pred ich návratom až po dobu 8 týždňov.4 Ďalším 

bonusom je príjemná grapefruitová alebo mätová vôňa pre dlhotrvajúci svieži pocit čerstvo 

umytých vlasov. 

 

Výživná olejová kúra pre vaše vlasy 

Olejová starostlivosť je jedným z najdôležitejších megatrendov v oblasti starostlivosti o krásu 

za posledné desaťročie. Pre suché vlasy bez života a lesku Syoss spolu s profesionálnymi 

kaderníkmi vyvinul nový rad Syoss Supreme Selection Oleo Rich. Ponúka tak ešte 

intenzívnejšiu a výnimočne hĺbkovú vyživujúcu starostlivosť aj pre tie najsuchšie vlasy, denne 

skúšané stresom a hektickým moderným životom, a to všetko bez ich zbytočného zaťaženia. 

 

Produkty z radu Syoss Supreme Selection Oleo Rich navrátia vlasom 

bez života nádherný lesk, výnimočnú pružnosť a  poddajnosť. Doprajte 

svojej korune krásy komplexnú olejovú starostlivosť v podobe šampónu, 

kondicionéra a  krémovej masky, teraz  až s 10-násobne väčšou 

koncentráciou oleja. Budete sa cítiť akoby ste práve navštívili kadernícky 

salón. Navyše, vďaka unikátnej technológii Micro-Emulsion, 

ktorá jemné kvapky oleja vo vlasoch rovnomerne rozdelí, 

budú vaše vlasy vyživované bez ich zaťaženia. 

 

                                                      
4
 Pri pravidelnom používaní po dobu 6 týždňov 
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Produkty Syoss Supreme Selection Oleo Rich a Syoss Anti-Dandruff sú dostupné v 

predajniach od januára 2015.  

 

Nezáväzne odporučená cena 

Šampón Syoss Supreme Selection Oleo Rich   250 ml   4,59€  

Kondicionér Syoss Supreme Selection Oleo Rich               250ml   4,59€ 

Maska Syoss Supreme Selection Oleo Rich               200 ml             5,49€  

Šampón Syoss Anti- Dandruff Platin Control 100 Extrem               500 ml                        4,59€                                              

Šampón Syoss Anti- Dandruff Platin Control 100 Anti Grease       500 ml                        4,59€ 

 

 

 

 

 

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. 
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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 

 

 

 


