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Gliss Kur Million Gloss 

Milióny žiarivých odleskov vo vašich vlasoch 

Poznáte tri ženské zbrane, ktoré upútajú pozornosť okolia? Iskrivý pohľad, 
zvodná postava a žiarivý účes. Ak vám k dokonalosti chýba už len perfektný 
vzhľad vlasov a patríte k tým 43% žien, ktoré trápia nevýrazné pramene bez 
lesku, vyskúšajte nový rad Gliss Kur Million Gloss. Vďaka špeciálnej receptúre 
s koncentrovaným elixírom pre lesk preniká hlboko do štruktúry vlasov 
a obnovuje ju pomocou vlasu identických zložiek. Inovatívna technológia 
Shine-Lamination navyše dodá účesu dlhotrvajúci lesk s miliónmi žiarivých 
odleskov. Obalí vlasy neviditeľným filmom, ktorý ako zrkadlo odráža ich 
oslnivú krásu.  

Zdravý vlas má jemnú, hladkú a pružnú štruktúru, 

vďaka čomu vytvára prirodzený lesk. Naopak, 

poškodený vlas kvôli nerovnomernému a drsnému 

povrchu už nie je schopný dostatočne odrážať svetlo, 

a tým sa lesk z vlasov vytráca. No dostatočnou 

regeneráciou  môžete poškodeným vlasom stratený 

lesk prinavrátiť.  

 

Nový rad Gliss Kur Million Gloss s inovatívnou 

technológiou Shine-Lamination poskytuje vlasom 

dlhotrvajúci lesk, ktorý ich chráni pred lámavosťou, uhladzuje ich a dodáva im milióny 
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žiarivých odleskov. Komplex tekutého keratínu hĺbkovo regeneruje poškodenia a elixír pre 

lesk obalí každý vlas filmom podobným zrkadlu pre očarujúci lesk.  

 

 

Dokonalou regeneráciou k lesklým vlasom 
Šampón Gliss Kur Million Gloss už počas umývania vlasov hĺbkovo regeneruje poškodenú 

štruktúru vlasov a dodáva im lesk. Pre lepší efekt použite po umytí kondicionér Million Gloss, 

ktorý vlasy uhladí, vyplní trhliny na ich povrchu a zaručí ich ľahšie rozčesávanie. Ponáhľate 

sa? Nastriekajte do suchých vlasov expresný regeneračný kondicionér Million Gloss, ktorý 

nemusíte oplachovať. Hrdinkou tohto radu je bezpochyby maska Million Gloss pre 10-dňový 

lesk. Stačí jedna minúta na intenzívnu regeneráciu vlasov a oslnivý lesk, ktorý vydrží viac 

ako týždeň.  

 

Produktový rad Gliss Kur Million Gloss nájdete v obchodoch ako: 

Odporúčaná bežná             

predajná cena 

Šampón Gliss Kur Million Gloss     250 ml             3,35 € 

Šampón Gliss Kur Million Gloss               400 ml   4,73 € 

Kondicionér Gliss Kur Million Gloss      200 ml   3,35 € 

Expresný regeneračný kondicionér Gliss Kur Million Gloss  200 ml   4,02 € 

Maska Gliss Kur Million Gloss pre 10-dňový lesk    150 ml   4,99 € 

 

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

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 

 

Adresa pracoviska: 

Apollo Business Center II, blok H 

Prievozská 4 

821 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 

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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