Dedicado à transformação capilar, a Schwarzkopf
Professional lança o novo Fibre Clinix para resultados
totalmente personalizados
A nova gama Fibre Clinix oferece a mais avançada e poderosa tecnologia de
reparação da Schwarzkopf Professional; totalmente personalizada desde o
salão à rotina em casa.
A procura por cuidados customizados tem vindo a crescer e os clientes procuram
produtos ou experiências feitas à medida das suas necessidades, tanto no salão
como em casa. Contudo, pode ser difícil encontrar as soluções corretas, tendo em
conta que por vezes existem múltiplas preocupações, em simultâneo, relacionadas
com o cabelo. Este é o motivo pelo qual o aconselhamento de um cabeleireiro
especialista e tratamentos concebidos à medida têm uma procura crescente. Graças
à Schwarzkopf Professional, a mais avançada e poderosa tecnologia de reparação
está agora disponível.
Com um packaging atraente em tons pastel, esta gama inovadora respira beleza e
profissionalismo. O serviço de alta performance possibilita tratamentos
personalizáveis e resultados transformativos – desde a primeira utilização.
Fibre Clinix no salão e em casa:
As soluções personalizadas são cada vez mais um essencial absoluto na vida dos
clientes. É em resposta a essa necessidade que a Schwarzkopf Professional
apresenta o novo Fibre Clinix, pronto a ser totalmente adaptado em todas as fases.
Limpa – o suave e eficaz Champô Fibre Clinix Tribond, limpa e prepara a estrutura
do cabelo para um Tratamento Fibre Clinix customizado. P.V.P recomendado 15,80€
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Trata – uma escolha entre duas Máscaras Fibre Clinix Tribond (para cabelo fino ou
espesso). As fórmulas ponderosas reconectam o interior da estrutura capilar para
melhorar a resistência e força, enquanto a estrutura exterior é selada para mais
maleabilidade e brilho. P.V.P recomendado 23,40€

Customiza – uma seleção de Boosters Fibre Clinix desenhados para associar à
Máscara Fibre Clinix Tribond. P.V.P recomendado 21,70€
•
•
•
•
•

Fibre Clinix Booster Revitalizante de Coloração – para cabelo com
coloração
Fibre Clinix Booster Fortificante – para cabelo danificado
Fibre Clinix Booster de Hidratação – para cabelo seco
Fibre Clinix Booster de Volume – para cabelo fino
Fibre Clinix Booster Suavizante – para cabelo espesso, frisado e rebelde

Serviço pós-coloração:
Graças ao seu poder altamente reparador e múltiplas opções, Fibre Clinix é o serviço
ideal pós-coloração para um cabelo mais forte e vibrante. Em casa, Fibre Clinix ajuda
a fixar a cor, para até 90% de retenção.
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Manutenção em casa:
Para resultados duradouros, a manutenção continua em casa com uma rotina criada
em específico para cada cliente. Cada gama foi desenvolvida com ingredientes
inspirados nos cuidados de pele:
•

Fibre Clinix Revitalizante de Coloração – a fórmula com AHA oferece
resultados de coloração duradouros

•

Fibre Clinix Fortificante – a fórmula com Niacinamida fortalece e nutre a fibra
capilar

•

Fibre Clinix de Hidratação – a fórmula com Complexo de Esqualeno equilibra
os níveis de hidratação e ajuda a aumentar a elasticidade

•

Fibre Clinix de Volume – a fórmula com Phytokine fornece ao cabelo um
toque leve e com corpo

•

Fibre Clinix Suavizante – a fórmula com Ceramida suaviza visivelmente a
estrutura capilar e a superfície para um efeito anti frisado

Cada linha Fibre Clinix para casa é composta pelos seguintes produtos: Champô,
Condicionador, Máscara e Booster. Para uma total customização, a utilização dos
Booster Fibre Clinix pode ser combinada com as Máscaras Fibre Clinix.
Tencologia Fibre Clinix:
Graças à tecnologia reparadora, Fibre Clinix estabeleceu um novo marco nos regimes
customizáveis, para todos os tipos de cabelo, no salão e em casa:
•

Tecnologia Triple Bonding – a nova geração da Tecnologia Bonding baseada
em 10 anos de experiência. Fortalece a estrutura do cabelo desde o interior,
construindo novas pontes e levando a um cabelo 10 vezes mais forte*

•

Tecnologia C21– Um agente condicionante altamente eficaz que trabalha na
superfície capilar e restaura todas as cadeias lípicas C21 presentes na
cutícula, para mais brilho e maleabilidade.

Quando usado regularmente com o Champô e Máscaras Tribond, a tecnologia
restaura a estrutura interior e exterior do cabelo até 60 dias**, e sela a porosidade
capilar por completo***.
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Fibre Clinix online e no digital:
Explora o universo Fibre Clinix em schwarzkopfpro.com. Inspira-te em
@schwarzkopfpropt e explora diferentes conteúdos através do hashtag
#FibreClinix.
Os novos produtos Fibre Clinix, bem como os serviços no salão, estão disponíveis a
partir de setembro 2020.
*Quando usado o regime Fibre Clinix vs cabelo não tratado
**Quando usado com o regime Fibre Clinix para casa
***Teste ‘Wet Combining’ vs cabelo não tratado

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 2019, a Henkel atingiu um volume de vendas de 20 000
milhões de euros e um lucro operacional depurado de cerca de 3 200 milhões de
euros. A Henkel emprega cerca de 52 000 pessoas em todo o mundo - uma equipa
apaixonada, altamente diversificada e unida por uma forte cultura corporativa, 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
@henkeliberica.

www.henkel.pt ou siga a conta oficial de Twitter
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