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Schwarzkopf Gliss lanseeraa Serum Deep Repair -sarjan

Syvähoitaa hiuksia latistamatta
Uusi syvähoitava GLISS-seerumi ulottuu jopa kymmeneen hiuksen kerrokseen ja
mahdollistaa edistyksellisten mikroaineiden pääsyn syvälle hiukseen. Aminohapon ja
proteiinien innovatiivisen yhdistelmän avulla elottomat ja karheat hiukset muuttuvat
silkinpehmeiksi ja sileiksi yhdessä viikossa. Uusi seerumi kuuluu uuteen GLISS
Serum Deep Repair -hiustenhoitosarjaan, joka sisältää myös shampoon, hoitoaineen
ja tehohoidon. Uusimman teknologian, parhaiden korjaavien ominaisuuksien ja
syvälle hiukseen ulottuvan aminoproteiiniseerumin yhdistelmän ansiosta hiukset
saavat välitöntä elastisuutta ja tuntuvaa pehmeyttä.
Elottomat ja karheat hiukset tarvitsevat lisäannoksen oikeaa ravintoa ja hoitoa. Käsittelyn
pitää kuitenkin ulottua syvälle hiukseen, jotta sillä olisi vaikutusta. GLISS on nyt kehittänyt
uuden hiustenhoitosarjan, joka nimenomaan ulottuu syvälle hiukseen innovatiivisen
teknologian ja aminoproteiiniseerumin ansiosta. Koostumuksen tärkeä ainesosa on
yhdistelmä aminohappoa ja proteiineja, jotka ovat hiuksen luonnollisia rakenneosia.
Elottomat, vaurioituneet hiukset menettävät näitä luonnollisia rakenneosia. GLISS Serum
Deep Repair -sarja on kehitetty korvaamaan niitä ja täyttämään puutteita hiuksen
rakenteessa.
Hiuksessa voi olla 5–10 eri kerrosta hiustyypistä riippuen. GLISS Serum Deep Repair
Extreme Serum -tuotteen aktiiviset ainesosat ulottuvat jopa kymmeneen hiuksen kerrokseen
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koostumus muuttuu ilmavaksi seerumiksi. Levitä tasaisesti pyyhekuiviin tai kuiviin hiuksiin,
älä huuhtele. Uusi GLISS-seerumi antaa tiivistetyn annoksen aktiivisia ainesosia, jotka
ravitsevat hiuksia shampoopesun, hoitoaineen ja syvähoidon jälkeen.
GLISS Serum Deep Repair -sarja pähkinänkuoressa:
GLISS Serum Deep Repair Extreme seerumi, 100 ml, kuluttajahinta 6,90€.
Seerumi ulottuu jopa kymmeneen hiuksen kerrokseen ja mahdollistaa edistyksellisten
mikroaineiden pääsyn syvälle hiukseen. Ainutlaatuinen täyteläinen koostumus muuttuu
käden lämmön vaikutuksesta ilmavaksi seerumiksi.

GLISS Serum Deep Repair shampoo, 250 ml, kuluttajahinta 3€.
Täyteläinen, runsaasti vaahtoava shampoo sisältää aminoproteiiniseerumia ja korjaa
vaurioituneita hiuksia vain yhdessä viikossa.
GLISS KUR Serum Deep Repair hoitoaine, 200 ml, kuluttajahinta 3€.
Huuhdeltava hoitoaine antaa hiuksille elastisuutta ja tekee niistä joustavat ja helpommin
käsiteltävät.
GLISS KUR Serum Deep Repair syvähoito 200 ml, kuluttajahinta 6,50€. Syvähoito ravitsee
ja korjaa hiuksia mahdollisimman lyhyessä ajassa.
Koko Schwarzkopf Gliss Serum Deep Repair -sarja on saatavana
päivittäistavarakaupoissa huhtikuusta 2015 lähtien.

Lisätietoa ja tuotenäytteet:

Painokelpoiset tuotekuvat:

Minna Ekoluoma, Brand Manager, Henkel Beauty Care
Puhelin: 040 581 6064
Sähköposti: minna.ekoluoma@henkel.com
www.schwarzkopf.fi
www.henkel.fi

Anna Virtanen, Viestintätoimisto Manifesto
Puhelin: 040 577 0978
Sähköposti: anna.virtanen@manifesto.fi

Henkel toimii ympäri maailman johtavien tavaramerkkien ja teknologioiden
parissa kolmella toimialalla: Beauty Care, pyykinpesu ja kodinsiivous sekä
liima, tiiviste ja pintakäsittely. Yritys perustettiin vuonna 1876, ja sillä on
nykyisin markkinajohtajan asema kuluttaja-asioissa sekä teollisuudessa
tunnettujen tavaramerkkien, kuten Schwarzkopf, Barnängen Loctite ja Pattex,
parissa. Henkelillä on noin 47 000 työntekijää, ja se raportoi vuonna 2013
16 400 miljoonan euron liikevaihdosta ja 2 500 miljoonan euron voitosta.
Henkel on listattu Saksan pörssiin DAX:iin. Henkel Nordenilla on noin 430
työntekijää liikevaihdon oltua 213 miljoonaa euroa vuonna 2013.

