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Comunicado de imprensa disponível na área de imprensa da Henkel 

 

Schwarzkopf Gliss Million Gloss para um cabelo deslumbrante com milhões de 

reflexos  

 

Gliss Million Gloss: o primeiro cuidado de reparação 
para 10 dias de brilho extraordinário  
 

 Indicado para cabelos sem brilho 

 Brilho extraordinário e duradouro enquanto repara o cabelo 

 Fórmula inovadora: Gloss-Elixir concentrado e Tecnologia de Laminação 
do Brilho que alisa e repara a superfície do cabelo, dando um brilho 
completo. 

 

 

Com uma fórmula de cuidado capilar desenvolvida a pensar nos cabelos baços 
e sem vida, Gliss Million Gloss permite reparar o cabelo de forma profunda e 
completa. Esta gama de Gliss tem uma composição inovadora, com Gloss-
Elixir concentrado e a Tecnologia de Laminação do Brilho. 
 
O cabelo é a moldura do nosso rosto, moldura essa que desejamos que esteja 
sempre bonita e saudável, com uma fibra capilar macia, suave e um brilho natural. 
Sabemos que um cabelo é saudável quando a superfície está lisa e reflete a luz. 
Quando isto não acontece, o resultado é um cabelo áspero, baço e sem vida, e 
percebemos que é necessário avançar com um cuidado que repare em profundidade 
o núcleo e, ao mesmo tempo, suavize a superfície.  
 
Gliss Million Gloss restaura, alisa e amacia a superfície do cabelo aplicando em 
cada fibra uma película homogénea. O resultado é um efeito glossing duradouro, 
num cabelo reparado na totalidade e com milhões de reflexos. 
 
Quando utilizado regularmente proporciona aos cabelos baços até 10 dias* de brilho 
intenso e milhões de reflexos. 
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Esta gama completa contempla cinco produtos de cuidado:  
 

 Champô Gliss Million Gloss: garante brilho intenso & reparação profunda 
 Condicionador Gliss Million Gloss: permite um desembaraçar perfeito, uma 

reparação profunda & brilho intenso 
 Spray Condicionador Express Gliss Million Gloss: possibilita um 

desembaraçar imediato & brilho intenso, mais duradouro 
 Máscara 10 Dias de Brilho Gliss Million Gloss: envolve cada cabelo para 

um brilho duradouro e reparação profunda 
 Óleo Gliss Million Gloss: embeleza o cabelo concedendo-lhe um brilho 

intenso e milhões de reflexos em apenas alguns segundos.  
 

 
 
Os produtos da gama Gliss Million Gloss encontram-se disponíveis numa ampla rede 
de pontos de venda, com um preço de venda ao público recomendado** de: 
 
Champô Gliss Million Gloss       3,99€ 
Condicionador Gliss Million Gloss       3,99€ 
Spray Condicionador Express Gliss Million Gloss    4,49€ 
Máscara 10 Dias de Brilho Gliss Million Gloss     6,99€ 
Óleo Gliss Million Gloss        9,99€ 

 

Sobre a Henkel Ibérica  

 

A Henkel Ibérica instalou-se em Espanha em 1961 com a compra da empresa espanhola Gota de Ámbar. Em 1970 entrou também no mercado português. A empresa 

conta com um centro de produção e quatro de distribuição própria na Península Ibérica e 1.000 trabalhadores. Além disso, tem três centros e uma spin-off de I+D+i para 

o desenvolvimento de adesivos a nível mundial. Em 2014, os três negócios de Henkel Ibérica alcançaram vendas globais de cerca de 500 millões de euros. 

  

Sobre a Henkel Internacional 

A Henkel opera em todo o mundo com marcas e tecnologias líderes em três áreas de negócio: Detergentes e Cuidado do Lar, Cosmética e Cuidado Corporal e Adhesive 

Technologies. Fundada em 1876, a Henkel detém posições de liderança no mercado mundial, tanto nos negócios de grande consumo como na área industrial, com 

marcas de renome como Persil, Schwarzkopf e Loctite. A Henkel emprega cerca de 50.000 pessoas, gerou um volume de vendas de 16.428 milhões de euros e obteve 

um lucro operacional ajustado de 2.588 milhões de euros no ano fiscal de 2014. As ações preferenciais da Henkel estão listadas no índice alemão Bursátil (DAX). 

 

Para mais informações 

Cláudia Piek     

Claudia.piek@hkstrategies.com    

Tlf.: 919992518 
*Utilizando a Máscara 10 Dias de Brilho em conjunto com o Champô Gliss Million Gloss 

**Suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda. 
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