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GLISS lança edição limitada SUMMER REPAIR

Cabelo saudável e nutrido durante o verão
Sol, temperaturas quentes, relaxar junto ao mar ou à piscina, para muitos, o verão é a
melhor época do ano. No entanto, é fácil esquecer que o cloro, a água salgada e os
raios solares podem danificar os fios capilares. O resultado é um cabelo seco,
danificado e sem brilho. A nova edição limitada GLISS SUMMER REPAIR é a solução
para cuidar do cabelo no verão. Composta por Champô, Spray Cuidado e Reparação
Solar e Máscara Intensiva 1 Minuto, repara os fios capilares deixando-os macios e
brilhantes - para cabelos bonitos e saudáveis nos meses de verão.
Todos nós gostamos de sol e de um mergulho no mar - exceto o nosso cabelo. Mas não tem
de ser assim: Schwarzkopf lança agora GLISS SUMMER REPAIR, uma gama GLISS
desenvolvida especialmente para os cuidados do cabelo durante o verão. O sol, o mar e o
cloro podem ser agressivos para o cabelo e secá-lo. A nova fórmula de GLISS com extrato de
flor de manoi e filtro UVA e UVB repara os danos do verão. Os produtos vão nutrir e reparar
os fios capilares - para um cabelo sedoso e suave, com um brilho glamoroso.

Quando, depois dos banhos de sol e de mar, quer lavar o cabelo, sem perder muito tempo, a
gama GLISS SUMMER REPAIR é a escolha ideal. O Champô limpa e nutre intensamente o
cabelo, enquanto a Máscara Intensiva 1 Minuto proporciona uma ação profunda e reparadora.
O Spray Cuidado e Reparação Solar é especialmente prático. Depois de enxaguar o cabelo,
vaporize no cabelo húmido e deixe atuar, sem passar por água, para um cabelo
instantaneamente maleável. A combinação dos três produtos GLISS SUMMER REPAIR
regenera o cabelo exposto ao sol e devolve-lhe suavidade e brilho natural.
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A nova gama GLISS SUMMER REPAIR está disponível nas lojas a partir de abril de 2017
e é composta por:
Champô GLISS SUMMER REPAIR, 250ml, 3.99€ (PVP recomendado)*
Reparação dos danos causados pela água salgada, cloro e raios solares.
Proteção contra a secura do cabelo.
Máscara Intensiva 1 Minuto GLISS SUMMER REPAIR, 200ml, 6.99€ (PVP recomendado)*
Cuidado de reparação intensivo para cabelo exposto ao sol.
Proteção contra a secura do cabelo.
Spray Cuidado e Reparação Solar GLISS SUMMER REPAIR, 150ml, 6.99€ (PVP
recomendado) *
Desembaraçar imediato.
Reparação dos danos causados pelos raios solares.
Cabelo instantaneamente mais maleável.

*Valor

suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda.

Sobre a Henkel
A Henkel opera globalmente com um portefólio bem equilibrado e diversificado. A empresa detém
posições de liderança com as suas três unidades de negócios, tanto na área da indústria como no
grande consumo, graças à força das marcas, inovações e tecnologias. A Henkel Adhesive Technologies
é líder mundial no mercado de adesivos em todos os segmentos da indústria. Nos seus negócios de
Laundry & Home Care e Beauty Care, a Henkel ocupa posições de liderança em muitos mercados e
categorias em todo o mundo.
Fundada em 1876, a Henkel faz uma retrospetiva a mais de 140 anos de sucesso. Em 2016, a Henkel
registou vendas de 18.714 milhões de euros, lucro operacional ajustado de 3.172 milhões de euros. A
Henkel emprega mais de 50.000 pessoas em todo o mundo - uma equipa apaixonada, altamente
diversificada e unida por uma forte cultura empresarial, um objetivo comum de criar valor sustentável e
valores partilhados. Como líder reconhecida em sustentabilidade, a Henkel ocupa posições de
destaque em muitos índices e classificações internacionais. As ações preferenciais da Henkel estão
listadas no índice alemão de ações DAX.
Para obter mais informações visite: www.henkel.pt.
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