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                            Tlačová správa 
Júl 2014 

 

 

 

Predstavujeme nový rad produktov Gliss Kur Hyaluron + Hair Filler    
 

Regenerácia, hebkosť a hustota: dostaňte vlasy 
opäť do formy!  
 

Trápia vás prejavy starnutia vlasov, ako lámavosť, strata objemu, suchosť či 
rednutie? Omlaďte svoju korunu krásy! Nielen zrelá pokožka si zaslúži byť 
rozmaznávaná špeciálnymi prípravkami vyvinutými pre jej individuálne 
potreby. S pribúdajúcim vekom si vyžadujú i naše vlasy ošetrenie výživnými 
produktmi určenými pre špecifické požiadavky vlasovej štruktúry. 
Regeneračný rad  Hyaluron + Hair Filler od Gliss Kur obsahuje hyalurónový 
komplex, ktorý vlasy intenzívne regeneruje, zjemňuje, dodáva im viac hustoty a 
objemu a posilňuje ich až do 90%1.  
 

Nielen pleť si vyžaduje ošetrenie kvalitnou kozmetikou vyvinutou pre jej špecifické potreby. 

Rovnako i naša koruna krásy potrebuje produkty určené špeciálne pre požiadavky vekom sa 

meniacej štruktúry vlasov. Vlasy vekom postupne strácajú svoju hustotu, jemnosť i pevnosť. 

Nový rad produktov Gliss Kur Hyaluron + Hair Filler s technológiou mikro-keratínu a 
hyalurónovými derivátmi pôsobí v troch výnimočných krokoch, ktoré vlasy účinne 

regenerujú a dodávajú im viac jemnosti, hustoty a objemu. Receptúra preniká do vlasových 

                                                           
1 Pri používaní šampónu a masky/séra (v súvislosti so suchosťou vlasov), hodnotené  200 spotrebiteľmi,. 
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buniek, zvnútra vypĺňa ich štruktúru a posilňuje vlasové 

vlákna. Vlasy tak opäť získavajú svoju stratenú silu a 

vyzerajú znovu krásne zdravo.2  

 

Hviezdou tohto produktového radu je regeneračné sérum 
Gliss Kur Hyaluron + Hair Filler, ktoré intenzívne posilňuje 

vlasy zvnútra. Výsledkom je okamžité zjemnenie, oživenie 

vlasov a zväčšenie ich objemu. Praktická aplikácia pipetou 

umožňuje presné a individuálne dávkovanie. Rozotrite si 

sérum v rukách a aplikujte na korienky i do dĺžok vlasov.  

 

Šampón, kondicionér, expresný regeneračný kondicionér a hĺbková regeneračná maska z 

radu Gliss Kur Hyaluron + Hair Filler boli špeciálne vyvinuté tak, aby sa navzájom dokonale 

dopĺňali a podporovali.  

 

Nový rad produktov Gliss Kur Hyaluron + Hair Filler bude dostupný v obchodoch od júla 2014 

ako: 

 
Gliss Kur Šampón Hyaluron + Hair Filler     250 ml      3,35€ 

Gliss Kur Šampón Hyaluron + Hair Filler     400 ml   4,73€ 

Gliss Kur Kondicionér Hyaluron + Hair Filler     200 ml   3,35€ 

Gliss Kur Expresný regeneračný kondicionér Hyaluron + Hair Filler  200 ml   4,02€ 

Gliss Kur Hĺbková regeneračná maska Hyaluron + Hair Filler   200 ml   4,99€ 

Gliss Kur Sérum Hyaluron + Hair Filler      60 ml   7,99€ 

 
Tlačovú správu v elektronickej podobe, ako aj obrázky k novinkám nájdete na www.henkel.sk.  
 

                                                           
2 V súvislosti so suchosťou vlasov, hodnotené 200 spotrebiteľmi, pri použití šampónu, expresného regeneračného kondicionéru, 
hĺbkovej regeneračnej masky. 

http://www.henkel.sk/
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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 2012 dosiahol tržby vo výške 

16,510 miliónov eur a upravený prevádzkový zisk vo výške 2,335 miliónov 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 2012 spoločnosť zamestnávala 1 000 
pracovníkov. 
 

Pre ďalšie informácie kontaktujte:   

Miriam Mešková  

Brand PR Beauty Care  

Henkel Slovensko, spol. s r.o. 
Záhradnícka 91 
SK-820 09 Bratislava  

                                                                  

TEL: +421-2-502 46 232 

MOBILE: +421-905 712 309 

FAX: +421-2-555 75 924 

E-mail: miriam.meskova@henkel.com 

www.henkel.sk 

 

Adresa pracoviska:   

Apollo Business Center II, blok H 
Prievozská 4, 821 09 Bratislava       

Natalie Lorencová 

Corporate Communications Manager Henkel CZ/SK 

Henkel Slovensko, spol. s r.o. 
Záhradnícka 91 
SK-820 09 Bratislava 

 
MOBILE: +420 - 739 325 116 
E-mail: natalie.lorencova@henkel.com 
www.henkel.sk 
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