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Taft Invisible Power: neviditeľný styling s  24 hod 
fixáciou 
 

Najlepší skrášľovací pomocníci sú tí neviditeľní. Zvýrazňujú našu prirodzenú 
krásu a zároveň vzbudzujú dojem, že presne takto vyzeráme aj ráno, keď sa 
zobudíme. Maskara zvýrazní očí, lesk zväčší pery, make-up prekryje nedostatky 
pleti, sofistikované „malé čierne“ zoštíhlia, topánky na opätkoch zas predĺžia 
nohy a zvýraznia elegantnú chôdzu. Každá z nás má svojich inkognito 
pomocníkov. Portfólio tajných ženských zbraní teraz rozširuje nový rad 
produktov Taft Invisible Power, vďaka ktorému budete mať dokonale 
zafixovaný účes, ktorý zároveň vyzerá prirodzene a nestrojene.  

 
Aj vy patríte k ženám, ktoré nepoužívajú stylingové produkty, lebo 

neznášajú pocit zlepených, tvrdých a neprirodzených vlasov? 

S novým produktovým radom Taft Invisible Power môžete mať 

perfektne zafixovaný účes bez týchto nežiaducich vedľajších efektov! 

Jeho tajomstvo spočíva vo vysokoúčinnej receptúre, ktorá umožňuje 

100 % fixáciu a zároveň maximálne prirodzený look.  

 

Taft Invisible Power obalí vlasy vrstvou transparentných polymérov, ktorá na nich vytvorí 

jemnú a priehľadnú vrstvu. Táto neviditeľná sieť dodáva účesu extra silnú fixáciu, ale 

zároveň zanecháva vlasy jemné a prirodzené na dotyk. S lakom a gélom na vlasy Taft 

Invisible Power si dokážete sama doma vytvoriť skutočne ľubovoľný účes podľa vašej 

fantázie, ktorý vám vydrží až 24 hodín!  
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Taft Power: udrží s vami krok za každých okolností 
 

Dobrá správa pre všetky energické ženy a štýlových mužov – obľúbený rad produktov Taft 

Power je teraz ešte výkonnejší a silnejší. Vynovená receptúra s obsahom kofeínu spevňuje 

vlasy od korienkov po končeky a fixuje účes na neuveriteľných 48 hodín! Váš styling s vami 

teraz udrží krok aj na tej najdivokejšej párty, počas najextrémnejších športov či v tom 

najhektickejšom pracovnom kolobehu.  

 

Vyjadrite svojím stylingom neskrotnú dávku energie, ktorú v sebe máte! Taft Power Styling 
gél dodá vašim vlasom extra silné spevnenie, Taft Power gél Extreme poskytne radikálnu 

kontrolu nad účesom, Taft Power vosk v sebe spája benefity vosku a gélu na vlasy, Taft 
Power Activity gél je ideálny na šport a diskotéky a Taft Power lak na vlasy  zafixuje účes 

na 48 hodín, a to za každého počasia! Všetky produkty sa navyše ľahko vymývajú z vlasov 

a nezanechávajú v nich zvyšky.  

 

Nové rady produktov Taft Invisible a Power Taft Power sú dostupné od marca 2014. 
Odporúčaná predajná cena 

 

Taft Invisible Power lak na vlasy            250 ml  3,65€ 

Taft Invisible Power gél             150 ml  3,65€ 
 

 

Taft Power lak na vlasy, extra silný   250 ml  3,65€ 

Taft Power Styling gél, extra silný   250 ml  4,49€ 

Taft Power Activity gél, extra silný   150 ml  3,65€ 

Taft Power gél Extreme, radikálne silný  250 ml  4,99€ 

Taft Power vosk       75 ml  3,65€  
 
Tlačovú správu v elektronickej podobe, ako aj obrázky k novinkám, nájdete na 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 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. 
 
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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