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GLISS MILLION GLOSS com efeito glossing duradouro

Brilho intenso e milhões de reflexos para um
look glamoroso
Chegou a época do ano com mais brilho e encanto. Seja em casa com a família, nos
jantares de Natal entre amigos e na empresa, ou na noite de Passagem de Ano, as
ocasiões de festa são muitas e todos queremos estar no nosso melhor. O cabelo é o
protagonista de qualquer look cuidado e glamoroso. À semelhança destas datas, o
ingrediente que não pode faltar num penteado é o brilho. Gliss tem a solução perfeita:
a gama Million Gloss para um brilho intenso e milhões de reflexos.
As temperaturas frias do inverno e o aquecimento dos ambientes interiores podem
prejudicar o cabelo deixando-o seco, quebradiço e baço. A pensar nos cabelos frágeis e
sem vida, Gliss Million Gloss proporciona um cuidado capilar com um brilho extraordinário e
duradouro, enquanto repara os fios capilares.
Gliss Million Gloss restaura, alisa e amacia a superfície do cabelo, aplicando em cada fibra
uma película homogénea que alisa a sua superfície. A fórmula com concentrado de GlossElixir repara em profundidade com substâncias idênticas à do cabelo e usa a Tecnologia de
Laminação de Brilho para criar um brilho superintenso com milhões de reflexos e um efeito
glossing duradouro.
Este ano, brilhe em qualquer festa com a ajuda de GLISS MILLION GLOSS!
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A gama Gliss Million Gloss é composta por:
- Champô Gliss Million Gloss, 250ml e 650ml, 3,99€ e 9,49€ (PVP
recomendado) *
Garante brilho intenso e reparação profunda.

- Condicionador Gliss Million Gloss, 200ml, 3,99€ (PVP recomendado) *
Permite um desembaraçar perfeito, reparação profunda e brilho intenso.

- Spray Condicionador Express Gliss Million Gloss, 200ml, 4,49€ (PVP
recomendado) *
Possibilita um desembaraçar imediato e brilho intenso, mais duradouro, sem
passar por água.

*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. As vendas combinadas das principais marcas das
três unidades de negócio - Loctite, Schwarzkopf e Persil - somaram mais de 6 mil 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.
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Para mais informações:
Contacto: MEDIA CONSULTING
Sara Filipe
Phone
+351 918937774

Email

sara.filipe@mediaconsulting.pt
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