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GLISS OIL NUTRITIVE

Nutrição intensa para os cabelos after
summer
Depois de longos dias de praia, com o calor do sol, durante o dia, e do secador,
à noite, os cabelos ficam mais secos do que nunca. A gama OIL NUTRITIVE de
GLISS é o cuidado de nutrição intensa necessário para reparar os cabelos da
sua passagem pelo verão, devolvendo-lhes suavidade e brilho.
Com uma fórmula composta por Keratin Serum e preciosos óleos de beleza, a
aplicação da gama OIL NUTRITIVE atua em profundidade nas fibras capilares,
regenerando e nutrindo a sua estrutura deste o interior. O cabelo fica com um aspeto
mais saudável e brilhante, e até menos 95% de pontas espigadas.

São 5 os produtos que fazem parte da gama OIL NUTRITIVE, adequada para um
cuidado mais completo do cabelo áspero, seco e espigado. Essenciais nas rotinas de
beleza capilares diárias, o Champô limpa o cabelo na perfeição, enquanto o nutre, e
o Amaciador facilita o pentear e proporciona um brilho saudável.
O Spray Condicionador Express, ao dispensar o enxaguar exigido pelos
condicionadores tradicionais, pode ser aplicado em qualquer altura do dia para
garantir um desembaraçar imediato & fácil sempre que necessário. Ideal para um
penteado leve, solto e suave.
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A Máscara, com uma textura cremosa, combate as pontas espigadas através de uma
dose de nutrição e reparação extra e profunda. Deve ser aplicada 2 a 3 vezes por
semana.
Para proteger o cabelo contra os danos causados pelo calor do secador, GLISS
apresenta ainda o Óleo Protetor de Calor. A sua fórmula leve e não oleosa, permite
uma prática aplicação em spray para uma proteção ótima contra o calor e uma
suavidade luxuosa.

A gama GLISS OIL NUTRITIVE está disponível nas lojas a um PVP Recomendado* de:






*Valor

GLISS Óleo Protetor de Calor, 75ml, 9.99€
GLISS OIL NUTRITIVE Champô 250ml/400ml, 3.99€/5.99€
GLISS OIL NUTRITIVE Condicionador 200ml, 3.99€
GLISS OIL NUTRITIVE Spray Condicionador Express, 200ml, 4.99€
GLISS OIL NUTRITIVE Máscara Nutritiva 200ml, 6.99€
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. Em 2017, a Henkel
atingiu um volume de vendas de 20.000 milhões de euros e um lucro operacional depurado de cerca
de 3.500 milhões de euros. As vendas combinadas das principais marcas das três unidades de
negócios - Loctite, Schwarzkopf e Persil - somam mais de 6.400 milhões de euros. A Henkel emprega
mais de 53.000 pessoas em todo o mundo - uma equipa apaixonada, altamente diversificada e unida
por uma forte cultura corporativa, 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.com.
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Para mais informações:
Contacto: MEDIA CONSULTING
Sara Filipe | sara.filipe@mediaconsulting.pt
Telemóvel: +351 918 937 774
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