Dedicada ao cuidado personalizado do couro cabeludo,
a Schwarzkopf Professional expande a gama de
cuidados capilares de Fibre Clinix e lança o novo Scalp
Clinix, para definir a base de um cabelo bonito…
Chegou a hora de pensar para além do cabelo! Scalp Clinix da
Schwarzkopf Professional é o novo método personalizado de cuidado do
couro cabeludo, totalmente personalizável desde o salão até casa, que irá
ajudar a reequilibrar o microbioma do couro cabeludo – porque o cabelo
saudável começa no couro cabeludo.
O conhecimento sobre o cuidado do couro cabeludo está a aumentar e é uma
tendência que veio para ficar. As pessoas estão mais conscientes dos
diferentes problemas do couro cabeludo e acreditam que ter um couro
cabeludo saudável é um fator importante para o cabelo saudável. Assim como
a pele, cada couro cabeludo tem necessidades diferentes que requerem uma
abordagem específica para que seja tratado de forma eficaz.
Quando o couro cabeludo está em boas condições, o cabelo cresce de forma
saudável. Pelo contrário, se o couro cabeludo está desequilibrado, podem
surgir problemas como a produção excessiva de oleosidade, caspa e até
mesmo queda de cabelo. Assim, é imprescindível que os profissionais estejam
bem informados e tenham produtos de alta performance completamente
personalizáveis para ajudar a resolver as preocupações específicas dos seus
clientes.
Em resposta a esta crescente tendência, a Schwarzkopf Professional
desenvolveu Scalp Clinix; uma extensão da gama de Fibre Clinix, que vem
permitir ao profissional tornar-se o melhor especialista em cuidado com o
cabelo e couro cabeludo; oferecendo aos seus clientes um serviço profissional
personalizado e um método holístico de manutenção em casa.
Combina. Mistura. Equilibra.
O novo Scalp Clinix é o tratamento mais avançado e personalizado de cuidado
de pele para o couro cabeludo e cabelo que a Schwarzkopf Professional criou.
Exclusivos de salão, os produtos de Scalp Clinix contêm Tecnologia de
Microbioma Ativo para ajudar a reequilibrar e tratar o couro cabeludo combinado com ingredientes inspirados no cuidado da pele. O resultado? Um
couro cabeludo equilibrado e um cabelo bonito e saudável.
Depois de avaliar o couro cabeludo e o cabelo de um cliente, os profissionais
podem aconselhar o Tratamento Biótico Scalp Clinix como um tratamento

independente ou incluí-lo no Serviço Tribond Fibre Clinix,
dependendo das suas necessidades.

Serviço Biótico Scalp Clinix – No Salão
Dedicado exclusivamente ao cuidado do couro cabeludo, este tratamento é
adequado a quem tem algum desequilíbrio capilar e que procura soluções para
resolver o problema do couro cabeludo; consiste em três simples passos para
reequilibrar o microbioma do couro cabeludo e definir uma base para um
cabelo bonito.
Preparação – Esfoliante Pré-Champô Scalp Clinix com Tecnologia Biótica esfolia suavemente as células mortas da pele para preparar o couro cabeludo
para a limpeza, deixando-o fortalecido com um efeito refrescante.

Limpeza - Champô Tribond Fibre Clinix, com Tecnologia Triple Bonding e C21
- limpa o cabelo e o couro cabeludo como preparação para o tratamento.

Tratar – Base Biótica Scalp Clinix - ajuda a reequilibrar o microbioma do couro
cabeludo, para melhorar o seu aspeto. Pode ser totalmente personalizado com
um dos Boosters Scalp Clinix para transmitir uma sensação relaxante e
hidratante:
•
•
•

Booster Calmante Scalp Clinix – para couros cabeludos secos e
delicados
Booster de Controlo de Oleosidade Scalp Clinix – para couros
cabeludos oleosos
Booster de Controlo de Descamação Scalp Clinix – para todos os tipos
de caspa

Serviço Biótico Scalp Clinix & Tribond Fibre Clinix:
Para aqueles que têm o couro cabeludo desequilibrado, e um cabelo com
comprimento médio e pontas estragadas, o Serviço Tribond Fibre Clinix pode
ser complementado com o Serviço Biótico e Tribond Scalp Clinix Biotic, para
resultados transformadores da raiz até às pontas em pouco tempo.
Transformar - Após a Base Biótica Scalp Clinix e o Booster terem sido
aplicados no couro cabeludo, o tratamento Tribond Fibre Clinix e respetivos
Boosters, podem ser aplicados diretamente no cabelo com comprimento
médios, sendo depois enxaguado.

Uma abordagem holística ao couro cabeludo, do salão para casa:
Para manter a boa aparência e saúde do couro cabeludo em casa até à próxima
visita ao salão, os profissionais podem indicar qual a rotina de cuidados a ter em
casa mais adequados para o seu cliente:
•

Scalp Clinix Calmante – acalma o couro cabeludo
seco e delicado, com um tratamento que contém
Alantoína, Bisabolol e Pantenol para ajudar a
fortalecer a barreira protetora do couro cabeludo,
transmitindo uma sensação relaxante e de
hidratação depois da primeira utilização.

•

Scalp Clinix Controlo de Oleosidade – limpa
profundamente o couro cabeludo oleoso, com um
tratamento para tratar os poros e remover o
excesso de oleosidade, quando combinado com
uma massagem suave deixando o couro cabeludo
forte e com uma sensação refrescante.

•

Scalp Clinix Controlo de Descamação – remove
e previne a caspa de uma forma suave e eficaz,
com um tratamento que contém Octopirox,
proporcionando uma sensação relaxante e efeito
refrescante ao couro cabeludo irritado e com
comichão.

•

Scalp Clinix Anti-Queda – indicado para a queda de
cabelo, com um champô e sérum que em conjunto com
uma massagem, promovem a microcirculação
sanguínea do couro cabeludo e fortalecem o folículo
capilar, reduzindo a queda de cabelo não patológica
após 6 semanas*.

*Quando o Champô & Sérum Anti-Queda de Cabelo são usados em conjunto.

Cada gama Scalp Clinix de cuidado em casa é composta por um Champô e uma
Máscara/Sérum desenvolvido com Tecnologia Biótica e ingredientes de cuidado
da pele, especializados para reequilibrar o microbioma do couro cabeludo,
prolongando o efeito profissional do serviço de salão.
Tecnologia Biótica Scalp Clinix:
Todas as fórmulas de Scalp Clinix contêm Tecnologia Biótica - a tecnologia mais
avançada da Schwarzkopf Professional que ajuda a apoiar o microbioma do
couro cabeludo, melhorando a sua aparência.
O microbioma do couro cabeludo é a soma de todos os microrganismos,
incluindo bactérias, vírus e fungos, que habitam o couro cabeludo. Quando os
micróbios prejudiciais predominam sobre os micróbios benéficos, o microbioma
do couro cabeludo torna-se desequilibrado e podem surgir problemas no couro
cabeludo, como caspa, comichão, pele seca e até mesmo queda de cabelo.
Portanto, um couro cabeludo saudável e equilibrado é a base para um cabelo
bonito.

Para estabilizar a proporção de micróbios benéficos e prejudiciais no couro
cabeludo, a Tecnologia Biótica combina o microbioma ativo com extrato de
Edelvais e ingredientes fermentados japoneses; trazendo-o de volta ao seu
estado natural, deixando o couro cabeludo calmo com uma sensação hidratada
e equilibrada.
Apoio especializado de Austen Thomson e Wil Fleeson:
É com grande entusiasmo que a Schwarzkopf Professional anuncia o seu novo
Embaixador Global de Cuidado Capilar, Austen Thomson (@austenthomson).
Austen é um cabeleireiro profissional reconhecido, com uma forte paixão pela

comunicação digital que faz dele o parceiro perfeito para apoiar o
lançamento de Scalp Clinix com conteúdos educativos nas redes sociais da
Schwarzkopf Professional.

Adicionalmente, Wil Fleeson (@wilfleeson), um tricologista muito conceituado
com mais de 20 anos de experiência na indústria de cabeleireiros, também
partilhará o seu vasto conhecimento científico sobre o couro cabeludo e cabelo
nas redes sociais de ASK Education e Academia Schwarzkopf Professional, askelearning.com, o que irá proporcionar todas as ferramentas necessárias para
analisar os desequilíbrios do couro cabeludo fazer um diagnóstico correto.

Para mais informações sobre os novos produtos e serviços de Scalp Clinix, fala
com o teu gestor de vendas Schwarzkopf Professional ou visita:
schwarzkopfpro.com/scalpclinix.

Inspira-te através dos canais de redes sociais da Schwarzkopf Professional
(@schwarzkopfpropt) e explora os resultados da personalização completa
através dos hashtags #scalpclinix e #matchmixbalance.
Os novos produtos e serviços de Scalp Clinix estão disponíveis a partir de
setembro de 2021.
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