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Gliss lança gama FIBER THERAPY com OMEGAPLEX®          

 

GLISS FIBER THERAPY COM OMEGAPLEX: A 
revolução na reparação dos danos capilares 
 

Do calor do secador ao ferro de alisar, são muitos os hábitos de styling e rituais que 

podem causar danos no cabelo. Para que este permaneça saudável, deve usar produtos 

que o protejam e o tornem forte e resistente. A mais recente inovação da marca 

especialista em tratamento e reparação capilar, Gliss Fiber Therapy, combina todas as 

propriedades essenciais de cuidados numa única gama de produtos que reconstrói a 

estrutura interna do cabelo. 

 

A nova gama FIBER THERAPY COM OMEGAPLEX® leva até si, pela primeira vez, a 

revolucionária tecnologia Bonding Plex, a solução perfeita para cabelos muito 

processados e danificados. Graças à sua fórmula inovadora, são formadas novas 

ligações nas fibras capilares para proteger o cabelo contra danos futuros* – para uma 

qualidade de cabelo visivelmente melhorada. 

 

 
 

Desenvolvido pela primeira marca que disponibiliza a tecnologia Bonding Plex no grande 

consumo, a nova gama FIBER THERAPY com OMEGAPLEX® de Gliss assegura resistência 

e proteção duradouras para o seu cabelo contra danos futuros*, enquanto a Queratina líquida 

reconstrói o cabelo, reavivando a sua qualidade. 
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A gama composta por CHAMPÔ de limpeza e reparação, CONDICIONADOR e SPRAY 

CONDICIONADOR EXPRESS para um desembaraçar fácil e imediato, inclui ainda o inovador 

SPRAY ELIXIR REPARADOR que proporciona maior suavidade e brilho. Basta agitar para 

ativar a fórmula OMEGAPLEX® e o poder nutritivo dos óleos para uma reconstrução do cabelo 

desde o interior. 

 

A gama Gliss FIBER THERAPY COM OMEGAPLEX® está disponível nas lojas a partir 

de fevereiro de 2017.  

 

 

A nova gama Gliss FIBER THERAPY COM OMEGAPLEX® é composta por: 

 

GLISS FIBER THERAPY Champô, 250 ml, 3.99€ (PVP)**  

Reconstrói micro-ligações na fibra capilar para uma qualidade de cabelo visivelmente 

melhorada. Para uso regular.  

 

GLISS FIBER THERAPY Condicionador, 200 ml, 3.99€ (PVP) ** 

Desembaraça facilmente e reconstrói ligações na fibra capilar. Aplicar suavemente no 

cabelo molhado após a lavagem. Enxaguar. 

 

GLISS FIBER THERAPY Spray Condicionador Express Repair, 200 ml, 4.99€ (PVP) ** 

Proporciona um desembaraçar imediato enquanto protege o cabelo contra danos futuros. 

Vaporizar sobre o cabelo húmido ou seco após a lavagem. Sem passar por água.   

 

GLISS FIBER THERAPY Spray Elixir Reparador, 100 ml, €7.99 (PVP) ** 

Spray reparador com óleo de beleza para brilho e suavidade. Reconstrução do cabelo desde 

o interior. Agitar bem, vaporizar no cabelo húmido, após a lavagem. Sem passar por água.  

 

 

* Até 24 lavagens usando em conjunto com outro produto da gama Fiber Therapy  
**valor suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda. 

 

Sobre a Henkel Internacional   
A Henkel opera globalmente com um portefólio bem equilibrado e diversificado. A empresa detém 
posições de liderança com as suas três unidades de negócios, tanto na área da industria como no 
grande consumo, graças à força das marcas, inovações e tecnologias. A Henkel Adhesive Technologies 
é líder global no mercado de adesivos em todos os segmentos da indústria em todo o mundo. Nos seus 
negócios de Laundry & Home Care e Beauty Care, a Henkel ocupa posições de liderança em muitos 
mercados e categorias em todo o mundo. Fundada em 1876, a Henkel faz uma retrospetiva a mais de 
140 anos de sucesso. Em 2015, a Henkel registou vendas de 18,1 mil milhões de euros (20,1 mil 
milhões de dólares), lucro operacional ajustado de 2,9 mil milhões de euros (3,2 mil milhões de dólares). 
As suas três principais marcas, Persil (detergente), Schwarzkopf (cabelo) e Loctite (adesivo) geraram 
mais de 6 mil milhões de euros (cerca de US $ 6,6 mil milhões) em vendas combinadas. A Henkel 
emprega cerca de 50.000 pessoas em todo o mundo - uma equipa apaixonada e altamente 
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diversificada, unida por uma forte cultura empresarial, um objetivo comum para criar valor sustentável 
e valores partilhados. Como líder reconhecida em sustentabilidade, a Henkel ocupa posições de 
destaque em muitos índices e classificações internacionais. As ações preferenciais da Henkel estão 
listadas no índice alemão de ações DAX. Para obter mais informações visite www.henkel.com  

 

 

Fotografias disponíveis em: http://www.henkel.com/press 

 

 

Para mais informações:  

Contacto:    MEDIA CONSULTING 
 Sara Filipe 
Phone +351 918937774   
Email sara.filipe@mediaconsulting.pt                                 
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