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Sprays Condicionadores GLISS  

 

DESEMBARAÇAR O CABELO EM SEGUNDOS 

SEM PASSAR POR ÁGUA 
 

O verão é sinónimo de temperaturas elevadas, praia, férias, dias grandes e música em 

ambiente de festival. No entanto, todas as exposições aos raios solares, ao vento, à 

água salgada ou ao cloro que estes dias proporcionam, danificam a saúde do cabelo, 

deixando-o muitas vezes embaraçado, quebradiço, espigado e sem brilho.  

 

A linha de sprays condicionadores de GLISS é a solução ideal para trazer sempre na 

mala e ajudar a manter o aspeto saudável dos cabelos nos longos dias de verão. A 

aplicação é muito prática e fácil, basta pulverizar o spray condicionador sobre o cabelo 

húmido ou seco, sem necessidade de passar por água ao contrário dos 

condicionadores tradicionais. Em segundos o cabelo fica desembaraçado e nutrido, 

tornando-o mais resistente e maleável. 

 

GLISS apresenta 5 variedades de Sprays Condicionadores adequados a diferentes tipos de 

cabelos: Fiber Therapy, Reparação Total 19, Million Gloss, Oil Nutritive e Força Magnifica. O 

Spray Condicionador deve por isso ser escolhido tendo em conta as necessidades específicas 

de cada cabelo para resultados ainda mais eficazes. 
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Spray Condicionador FIBER THERAPY, 200ml, 4,99€ (PVP recomendado) *  

Indicado para cabelo muito processado, danificado por múltiplas colorações ou brushing, 

proporciona um desembaraçar imediato e contribui para a reconstrução de ligações na fibra 

capilar. Protege contra danos futuros para uma qualidade de cabelo renovada. 

 
Spray Condicionador REPARAÇÃO TOTAL 19, 200ml, 4,99€ (PVP recomendado) *  

Indicado para cabelo seco e estragado, proporciona um desembaraçar fácil imediato e 

proteção contra a quebra do cabelo. Uma reparação profunda ao mesmo tempo que devolve 

suavidade ao toque e brilho intenso. 

 
Spray Condicionador MILLION GLOSS, 200ml, 4,99€ (PVP recomendado) *  

Indicado para o tratamento do cabelo baço e sem brilho, para além de um desembaraçar fácil 

e imediato, graças à sua tecnologia de laminação devolve brilho intenso com milhões de 

reflexos ao cabelo. 

 
Spray Condicionador OIL NUTRITIVE, 200ml, 4,99€ (PVP recomendado) *  

Indicado para cabelo comprido e com pontas espigadas, desembraça facilmente e em 

segundos, enquanto nutre profundamento os fios capilares devido aos 8 óleos de beleza que 

o compõem. O resultado é um cabelo suave e com até 95% menos pontas espigadas. 

 
Spray Condicionador FORÇA MAGNÍFICA, 200ml, 4,99€ (PVP recomendado) *  

Indicado para cabelos enfraquecidos e frágeis, proporciona um desembaraçar fácil e imediato, 

ao mesmo tempo que o torna até 16 vezes mais forte e protege-o contra danos futuros. 

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

 

 

Visite-nos no Facebook @schwarzkopf.pt e Instagram @schwarzkopfpt  

 

 
Sobre a Henkel   

 
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 indústria como no 

grande consumo, graças à força das marcas, inovações e tecnologias. A Henkel Adhesive Technologies 

é líder mundial no mercado de adesivos em todos os segmentos da indústria. 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 2016, a Henkel 

registou vendas de 18.714 milhões de euros, lucro operacional ajustado de 3.172 milhões de euros. A 

Henkel emprega mais de 50.000 pessoas em todo o mundo - uma equipa apaixonada, altamente 

diversificada e unida por uma forte cultura empresarial, um objetivo comum de 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.pt.  

 
 
Para mais informações:  

Contacto:    MEDIA CONSULTING 

https://www.facebook.com/FaFeelFantastic/
https://www.instagram.com/fafeelfantastic/
http://www.henkel.pt/
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