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Nový lak na vlasy a  penové tužidlo got2b Rise ’n Shine 

Hviezdny pôvab, objem a lesk vlasov  

Hľadáš pre svoje vlasy dokonalú fixáciu, strhujúci objem a oslnivý lesk? A to všetko 

ideálne v jednom produkte? Novinka got2b  Rise ’n Shine to dokáže a urobí z teba 

hviezdu! Nový stylingový rad od got2b dodá tvojim vlasom očarujúci objem, hodvábny 
lesk a perfektný tvar. Odteraz si budeš môcť naplno užívať všetky pohľady, ktoré na 
tebe spočinú!  

Svojim pôvabom a oslnivým účesom sa okamžite staneš 

stredobodom pozornosti! Novinka od got2b Rise 'n Shine oživí 

tvoje vlasy diamantovým leskom a pomôže ti vytvárať skvelé 

účesy, s ktorými všetkých ohúriš.  

Nové penové tužidlo Rise ’n Shine vytvára dokonalú penu 

vďaka inovatívnej „šľahačkovej“ aplikácii, perfektne tvaruje 

vlasy, a tie sú potom plné objemu, hebké na dotyk 

s očarujúcim leskom. Lak na vlasy Rise ’n Shine dotvorí celý účes a dodá mu objem a žiarivý 

lesk. Pritom vlasy vďaka svojmu super ľahkému zloženiu zbytočne nezaťaží. 

S novinkou Rise´n Shine zažiariš ako skutočná hviezda. Všetky pohľady budú na tebe! 
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Odporúčaná bežná predajná cena 

Penové tužidlo Rise ’n Shine   200 ml     5,19€ 

Lak na vlasy Rise ’n Shine   300 ml     5,19€ 
 

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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