Este Natal, ofereça beleza e cuidado com a Schwarzkopf
Professional
Num ano de tantos desafios, cuidar de nós e dos outros é essencial. As rotinas de
beleza em casa são tudo aquilo que necessitamos para descontrair, recuperar
energias e seguir em frente.
Como é habitual, a Schwarzkopf Professional reúne um conjunto de produtos entre
as últimas novidades e os best-seller, para formar Packs de Natal cuidadosamente
pensados à medida de todas as necessidades capilares. Práticos e elegantes coffrets
que são o presente ideal para oferecer à mãe ou à irmã, ao namorado ou ao amigo
secreto, e até mesmo a nós próprias. Nunca fez tanto sentido investirmos tempo no
bem-estar, só necessitamos dos produtos certos.
FIBRE CLINIX
As últimas novidades dedicadas à transformação capilar. A recém-lançada gama
Fibre Clinix oferece a mais avançada e poderosa tecnologia de reparação da
Schwarzkopf Professional, totalmente personalizável.
Pack de Natal Fibre Clinix Fortify para cabelo danificado. A fórmula com
Niacinamida fortalece e nutre a fibra capilar.
Composto por:

• Fibre Clinix Champô Fortificante 300ml
• Fibre Clinix Máscara Fortificante 250ml
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Pack de Natal Fibre Clinix Hydrate para cabelo seco. A fórmula com Complexo de
Esqualeno equilibra os níveis de hidratação e ajuda a aumentar a elasticidade.
Composto por:
• Fibre Clinix Champô Hidratante 300ml
• Fibre Clinix Máscara Hidratante 250ml

Pack de Natal Fibre Clinix Vibrancy para cabelo com coloração. A fórmula com
AHA oferece resultados de coloração duradouros.
Composto por:

• Fibre Clinix Champô Revitalizante de Coloração
300ml
• Fibre Clinix Máscara Revitalizante de Coloração
250ml

P.V.P recomendado 39,20€/ cada pack

BC BONACURE
Um ícone das rotinas de cuidado em casa. Desenvolvido com tecnologias baseadas
nos cuidados da pele, BC Bonacure disponibiliza soluções verdadeiramente
dedicadas às diferentes necessidades capilares.
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Pack de Natal Bonacure Peptide Repair Rescue. Com Tecnologia de Péptidos para
cabelo danificado e stressado.
Bolsa composta por:
•
•
•

BC PRR Champô Micelar 250ml
BC PRR Condicionador 200ml
BC PRR Máscara 200ml

Lata composta por:
•
•
•

BC PRR Champô Micelar 250ml
BC PRR Spray Condicionador 200ml
BC PRR Máscara 200ml

Pack de Natal Bonacure pH 4.5 Color Freeze. Com Tecnologia pH 4.5 para cabelo
com coloração ou aclarado.
Bolsa composta por:
•
•
•

BC pH4.5CF Champô Micelar Sem Sulfatos 250ml
BC pH4.5CF Condicionador 200ml
BC pH4.5CF Máscara 200ml
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Lata composta por:
•
BC pH4.5CF Champô Micelar Sem Sulfatos
250ml
•
BC pH4.5CF Spray Condicionador 200ml
•
BC pH4.5CF Máscara 200ml

Pack de Natal Bonacure Hyaluronic Moisture Kick. Com Tecnologia de Ácido
Hialurónico para cabelo normal a seco, ondulado e cacheado.
Bolsa composta por:
•
•
•

BC HMK Champô Micelar 250ml
BC HMK Spray Condicionador 200ml
BC HMK Máscara 200ml

Lata composta por:
•
•
•

BC HMK Champô Micelar 250ml
BC HMK Spray Condicionador 200ml
BC HMK Máscara 200ml

P.V.P recomendado 34,20€/ cada pack
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OIL ULTIME
Uma luxuosa gama concebida a partir de fórmulas inovadoras de alta performance.
Os ingredientes mais preciosos, célebres pelas suas capacidades revigorantes e por
ajudarem a escapar à agitação da rotina diária.
Pack de Natal Oil Ultime – Cabelo Finos composto por:

•
•
•

Oil Ultime Champô Ligeiro 300ml
Oil Ultime Óleo Finalizador Marula 100ml
Rolo de massagem facial de jade

Pack de Natal Oil Ultime – Cabelo Espessos composto por:
•
•
•

Oil Ultime Champô com Óleos 300ml
Oil Ultime Óleo Finalizador de Figo da Índia 100ml
Rolo de massagem facial de jade

P.V.P recomendado 36,50€/ cada pack

BLONDME
Formulado especialmente para as estruturas delicadas dos louros, BLONDME
oferece um regime de cuidado completo para nutrição e fortalecimento em
profundidade de qualquer louro.
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Pack de Natal BlondMe – Todos os Louros composto por:
•
•

BlondMe Champô Todos os Louros 250ml
BlondMe Máscara Todos os Louros 200ml

P.V.P recomendado 36,50€

3D MEN
O cuidado exclusivamente masculino que ativa a raiz, refresca o couro cabeludo e
fortalece o cabelo. A sua fórmula é potenciada por ingredientes ativos que permitem
atingir a máxima eficácia perante os principais desafios capilares dos homens:
oleosidade, caspa e queda.
Pack de Natal 3DMen composto por:
•
•

3DMen Champô Cabelo e Corpo 250ml
3DMen Argila Texturizante 100ml

P.V.P recomendado 26,10€

Packs de Natal disponíveis exclusivamente nos salões de cabeleireiro Schwarzkopf
Professional. Latas BC Bonacure apenas disponíveis nas lojas especialistas.
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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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