
 

Spray Condicionador: Cabelos hidratados  

e macios sem passar por água 

 

Se já não passa sem condicionador no seu cabelo em cada lavagem, conheça as 

vantagens dos Sprays Condicionadores  

 

Os Sprays Condicionadores, ou 

condicionadores sem enxaguar, 

diferem dos condicionadores 

tradicionais pela sua prática forma 

de aplicação. Ao contrário dos 

condicionadores regulares, que 

usamos no duche depois do 

champô e que necessitam de ser 

enxaguados, estes produtos são 

aplicados imediatamente sobre 

cabelo húmido, seco com a toalha, 

não sendo necessário passar o 

cabelo novamente por água.  

 

Tipicamente, os Sprays Condicionadores são formulados de forma diferente dos 

condicionadores regulares. São mais líquidos, de forma a permitir a prática aplicação 

em spray, e contêm umectantes para aumentar a hidratação nas camadas superficiais 

do cabelo tornando-o mais resistente e maleável. 

 

Com uma utilização muito rápida e prática, os Sprays Condicionadores são ótimos 

aliados do cabelo. Além da sua função base, a de desembaraçar o cabelo de uma 

forma tão eficaz como um condicionador tradicional, estes práticos sprays ajudam 

ainda a combater o frizz, oferecem uma hidratação prolongada, protegem o cabelo das 

agressões externas e deixam-no muito macio e hidratado, sem pesar nem deixar 

resíduos.  

 

Na altura do Verão, em que o cabelo está exposto a agressões externas como o sol ou 

a água do mar, que o podem tornar mais seco e danificado, os Spray Condicionadores 

são ideais para manter o cabelo muito suave e sedoso, com um aspeto saudável. 



Além de que são muito práticos para levar para a praia, para ajudar a desembaraçar o 

cabelo depois do banho.  

 

Usar o champô e Spray Condicionador da mesma marca é uma maneira de 

potencializar os resultados, pois as suas fórmulas são feitas para se complementarem. 

Na hora de escolher o Spray Condicionador é fundamental ter em conta as 

necessidades do seu cabelo para assegurar os resultados que procura.  

 
 
Sprays Condicionadores de GLISS: 
 
Spray Condicionador Express Gliss Oil Nutritive 
Para cabelos compridos com tendência para pontas espigadas 

 
Proporciona um desembaraçar fácil imediato para cabelos com tendência 
para pontas espigadas. Suavizando a superfície do cabelo, o Spray 
Condicionador Express Oil Nutritive reduz as pontas espigadas até 95%. 
A fórmula específica com 7 óleos de cuidado dá uma proteção anti pontas 
espigadas e dá ao cabelo uma suavidade tangível. Sem enxaguar. A nova 
fórmula com substâncias idênticas às do cabelo repara e preenche até os 
danos severos do cabelo. 
PVPR: 4,29€* 
 
 
 
 
Spray Condicionador Express Gliss Reparação Total  
Para cabelo seco, estragado. 
 Desembaraçar fácil em segundos: Spray Condicionador Express Gliss 
Reparação Total nutre de imediato o cabelo seco e estragado – sem 
enxaguar. Proporciona suavidade e brilho intenso. Para além de proteger 
o cabelo contra a quebra a sua fórmula com queratina líquida repara e 
preenche até os danos severos do cabelo. 
PVPR: 4,29€* 
 
 
 
 
 
 
 
Spray Condicionador Express Gliss Million Gloss  
Para cabelo baço, sem brilho. 
A fórmula baseada na Tecnologia de Laminação do Brilho envolve cada 
cabelo para um brilho duradouro, um desembaraçar imediato e uma 
reparação profunda. Esta tecnologia única proporciona ao cabelo baço 
até 10 dias de brilho intenso quando utilizado regularmente em conjunto 
com o champô Gliss Million Gloss  
PVPR: 4,29€* 
 
 



 
Spray Condicionador Express Gliss Hyaluron Hair Filler 
Para cabelo enfraquecido, sem corpo 
O primeiro Spray Condicionador Express de Gliss com Complexo Hyaluron 
proporciona um desembaraçar fácil imediato e regeneração intensiva – 
sem enxaguar.  A fórmula com Complexo Hyaluron preenche a estrutura do 
cabelo envelhecido desde o interior. O cabelo recupera a sua força, ganha 
corpo e torna-se visivelmente mais suave. 
PVPR: 4,29€* 
 

* Suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda 
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