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Novinka Taft Perfect Flex        
 
Flexibilný styling, ktorý s vami udrží krok 
 
Ľahkosť, pružnosť, stopercentná fixácia – to sú atribúty, ktoré vyžadujú ženy od 
stylingových prípravkov. Každá chce, aby jej účes vyzeral úchvatne aj po celom dni 
v práci. Teraz sa môžu spoľahnúť na novinku Taft Perfect Flex, ktorá sa prispôsobí 
všetkým stylingovým potrebám žien. Vďaka obsahu tekutého elastínu zaručí penové 
tužidlo aj lak na vlasy stopercentnú fixáciu, perfektnú pružnosť a prirodzenú ľahkosť. 
 

Vysokoúčinná receptúra Taft Perfect Flex vytvorí medzi vlasmi jemnú, neviditeľnú sieť 

polymérov, ktoré im dodajú pocit pružnosti a ultra silné spevnenie až na 24 hodín. Receptúra 

je obohatená o tekutý elastín, vďaka ktorému zostávajú vlasy stále prirodzene flexibilné 

a budú sa zmyselne vlniť s každým vaším pohybom. 

 

Penové tužidlo Taft Perfect Flex vytvorí základ flexibilného účesu. 

Tekutý elastín ochráni vlasy pred vysušením, avšak nezaťaží ich. 

Univerzálna termo receptúra s aktívnymi hydratačnými zložkami každý 

prameň spoľahlivo ochráni pred teplom z fénu.  

 

Lak na vlasy Taft Perfect Flex účes pevne zafixuje, ale zanechá ho 

prirodzene pružný. Zároveň pomáha vlasy chrániť pred vetrom, vlhkosťou 

aj UV žiarením. 

 

Odzbrojte svojich kolegov, priateľa či kamarátky dokonalým účesom a perfektným 

stylingom, ktorý si teraz môžete dopriať počas celého dňa.  
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Nový produktový rad Taft Perfect Flex je v obchodoch od septembra 2014 ako: 
 

 

Nezáväzne dporúčaná predajná cena 

Taft Perfect Flex penové tužidlo  200 ml   3,65€ 

Taft Perfect Flex lak na vlasy                        250 ml   3,65 € 
 

 
Tlačovú správu v elektronickej podobe, ako aj obrázky k novinkám, nájdete na www.henkel.sk. 
Spoločnosť Henkel so svojimi vedúcimi značkami a technológiami celosvetovo pôsobí v troch 

oblastiach podnikania:  Starostlivosť o domácnosť, Beauty Care a Adhesive Technologies (Lepidlá 

Technológie).  Spoločnosť, založená v roku 1876, so svojimi známymi značkami Persil, Schwarzkopf a 

Loctite globálne zastáva vedúce postavenie na trhu tak v spotrebiteľských, ako aj priemyselných 

odvetviach. Henkel zamestnáva okolo 47 000 pracovníkov. V roku 2013 dosiahol tržby vo výške 16, 4 

mld. eur a upravený prevádzkový zisk vo výške 2,5 mld. eur. Prioritné akcie spoločnosti Henkel sú 

evidované v indexe DAX na nemeckej burze cenných papierov. 
 
Na Slovensku pôsobí Henkel vo všetkých troch strategických oblastiach už od roku 1991. 
Henkel Slovensko predáva viac ako 50 značiek a ku koncu roka 2013 spoločnosť zamestnávala 
1 300 pracovníkov. 
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