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Lançamento Gliss Hyaluron + Hair Filler                            

 

Regeneração, flexibilidade e corpo: para sentir o 
cabelo até 10 anos mais jovem

1
  

 

 A primeira linha de produtos Schwarzkopf Gliss contendo o Complexo Hyaluronan 

 Proporciona uma regeneração intensiva, maleabilidade e mais corpo  

 Para responder às exigências da estrutura de um cabelo maduro 

 

 

Lisboa, 20 outubro de 2014 – A Schwarzkopf Gliss apresenta a nova gama Gliss 

Hyaluron + Hair Filler, a primeira linha de produtos Schwarzkopf Gliss com Complexo-

Hyaluronan, que preenche a estrutura do cabelo envelhecido desde o interior, dando-

lhe mais corpo e flexibilidade – para uma sensação de cabelo até 10 anos mais jovem1 

 

Regeneração intensiva, flexibilidade & corpo 

Ao longo dos anos, o cabelo torna-se seco, enfraquecido e sem corpo. A nova gama Gliss 

Hyaluron + Hair Filler com micro-queratina e Complexo-Hyaluronan atua em três passos que 

regeneram intensivamente o cabelo, dando-lhe mais suavidade e corpo. A fórmula penetra 

nas células do cabelo, preenche a sua estrutura desde o interior e reforça as fibras, 

restaurando a força natural do cabelo e devolvendo-lhe um aspeto saudável. 1  

 

 
  
 
Champô Gliss Hyaluron + Hair Filler 
A sua fórmula com Complexo-Hyaluronan preenche a estrutura do cabelo desde 
o interior para que este recupere a sua força, tornando-se mais suave e flexível. 
PVP*: 3,89 €  - 250 ml 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 No que diz respeito ao cabelo seco. Teste de autoavaliação por 200 utilizadores.  
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Condicionador Gliss Hyaluron + Hair Filler 
O Condicionador facilita o pentear e dá ao cabelo mais corpo e mais 
suavidade, quando usado regularmente. 
PVP*: 3,89 € - 200 ml 

 
 
 
 
Máscara de Preenchimento Profundo Gliss Hyaluron + Hair Filler  
Possui uma textura cremosa, regenerando profundamente o cabelo 
seco, fragilizado ou com pouca densidade. Para utilizar 2 a 3 vezes por 
semana. PVP*: 6,99 € - 200ml  
 
 
 
 
 
 
 
Spray Condicionador Express Gliss Hyaluron + Hair Filler  
Proporciona um desembaraçar fácil e regeneração intensiva - para um 
cabelo mais suave e com mais corpo. Para usar em cabelo húmido ou seco.  
PVP*: 3,99 € - 200 ml 
 
 
 

 
 
 
 
Sérum Fortificante Gliss Hyaluron + Hair Filler 
É o produto estrela da gama que reforça intensamente o cabelo desde 
o interior, dando-lhe flexibilidade e corpo instantaneamente e deixando-
o visivelmente regenerado. Graças à sua prática pipeta, o produto pode 
ser doseado facilmente e com precisão. Basta aplicar na palma das 
mãos e massajar nas raízes e pontas danificadas. 
PVP*: 9,49 € - 60 ml 
 

*Suscetíveis de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda 

Para mais informações:  

 
Ana Fernandes | Tel.: 210 307 803/91 900 42 49 | afernandes@cec-online.pt 

Isabel Antão | Tel.: 210 307 805 | iantao@cec-online.pt 
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