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Máscaras GLISS: para todos os tipos de cabelo

A fórmula para um cabelo sublime todo o
verão
O segredo para um cabelo bonito e saudável, que resiste à passagem do verão, passa
pela sua nutrição. As máscaras GLISS são o cuidado intensivo adequado para a
revitalização e cuidado profundo de todos os tipos de cabelo, a manter sempre à mão
especialmente durante os meses mais quentes do ano.
Os múltiplos banhos de sol, mar e piscina, recorrentes nos meses de verão, têm um efeito
indesejado no cabelo, que tem tendência a secar e ficar encrespado devido à exposição
constante a raios solares, ao sal e ao cloro. Com a secura vem a quebra, a perda de brilho e
um cabelo com um aspeto pouco saudável.
GLISS, a marca Schwarzkopf especialista em reparação capilar, integra nas suas gamas,
máscaras de cuidado intensivo, com fórmulas compostas por complexos ativos especiais,
desenvolvidas a pensar nas necessidades específicas de cada tipo de cabelo. A sua
aplicação, 2 a 3 vezes por semana, após a lavagem, é a dose de hidratação essencial para
um cabelo profundamente nutrido, suave e maleável. A beleza sublime que promete
acompanhar o brilho dos raios solares.

Máscara Intensiva LONG&SUBLIME: o cuidado para cabelo
comprido e pontas espigadas
A sua fórmula, composta por micro - óleos reparadores, essência de
Peónia e Keratin Sérum, repara os danos capilares em cabelos
compridos, previne a secura, repõe brilho e reduz as pontas
espigadas. O cabelo fica leve, solto, sedoso e brilhante.
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Máscara Anti-Danos ULTIMATE REPAIR: o cuidado especial
para cabelo muito estragado e seco
A sua fórmula com tripla queratina líquida repara danos extremos e
reconstrói profundamente a estrutura do cabelo para lhe dar mais
resistência. Eficaz a partir de 1 minuto de aplicação, reduz a quebra
do cabelo até 95%.

Máscara Seladora FIBER THERAPY: proteção necessária para
cuidar cabelos danificados por Styling e Coloração
A sua fórmula inovadora com OMEGAPLEX e uma textura cremosa
atua desde o interior do cabelo na reconstrução das ligações entre as
fibras capilares, repara e previne contra danos futuros. Ideal para
cabelos muito processados, expostos a contantes ações de styling e
colorações.

Máscara Anti Desvanecimento ULTIMATE COLOR: o cuidado
nutritivo intenso para cabelo pintado ou com madeixas
A eficaz fórmula 3D – Color, Luminance e filtro UV - repara
intensamente a estrutura capilar, fixa a cor no interior e proporciona
uma proteção duradoura dos cabelos pintados ou com madeixas até
12 semanas, enquanto oferece um brilho radiante.

Máscara Anti-Quebra TOTAL REPAIR: o cuidado ideal para o
cabelo seco e quebradiço.
A sua fórmula reparadora com Keratin Sealer repara a estrutura do
cabelo, preenche os danos e proporciona uma reparação profunda
até às pontas. Reduz a quebra do cabelo até 90%. Para um cabelo
suave, com um brilho saudável.
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Máscaras Nutritiva OIL NUTRITIVE: a suavidade perfeita para
cabelo áspero e encrespado
A fórmula não oleosa com preciosos óleos de beleza nutre o cabelo
enquanto o repara profundamente com queratina, regenerando a
sua estrutura desde o interior. As pontas ficam seladas e
protegidas, para um cabelo suave e um brilho saudável.

Máscara Alisadora LISO ASIÁTICO: o cuidado intenso para
cabelo rebelde e difícil de alisar
A sua fórmula alisadora, com extrato de flor de lótus sela a estrutura
para tornar o cabelo mais resistente, controlar o frizz e os efeitos da
humidade. O cabelo fica mais liso até 3 dias*, intensamente cuidado
e brilhante.
* usando em conjunto o Spray 3 Días Liso

As Máscaras GLISS encontram-se disponíveis a um PVP Recomendado* de 6.99€
(300ml).

*Valor

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

Visite-nos no Facebook @schwarzkopf.pt e Instagram @schwarzkopfpt

Sobre a Schwarzkopf
Há 120 anos que o químico Hans Schwarzkopf lançou as bases de uma marca que assenta na
qualidade, fiabilidade, conhecimento e inovação. Hoje, essa marca é líder global em cuidados capilares.
A Schwarzkopf é a maior marca da divisão de Beauty Care da Henkel Beauty e atinge vendas de cerca
de 2 mil milhões de euros (2016), em mais de 60 mercados em todo o mundo, com produtos de marca
e cabeleireiro. Em Portugal, a sua gama de produtos no retalho inclui coloração para o cabelo, como
Palette, Keratin Color e Pure Color; e produtos de cuidado capilar como Nature Moments, Gliss e
Beology.

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. A Henkel emprega
mais de 53.000 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.
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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.com.

Para mais informações:
Contacto: MEDIA CONSULTING
Sara Filipe | sara.filipe@mediaconsulting.pt
Telemóvel: +351 918 937 774
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