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A Schwarzkopf Professional expande a gama de cuidado 
BLONDME com DOIS NOVOS produtos para loiros 
incríveis 
 
BLONDME é a marca holística de coloração e cuidado da Schwarzkopf 
Professional, dedicada às diversas necessidades dos cabelos loiros. Após um 
relançamento bem sucedido da gama de cuidado da marca em 2021, é com 
entusiasmo que BLONDME apresenta dois novos produtos dentro da subgama 
BLONDME BLONDE WONDERS: 
 

/ BLONDME BLONDE WONDERS Champô Seco em Espuma - uma 
solução rápida para o cabelo loiro sem o resíduo de pó; 
/ BLONDME BLONDE WONDERS Máscara Dourada - uma máscara de 
nutrição profunda para serviços premium no salão, com partículas douradas 
para um brilho ainda mais reluzente. 
 

Como marca holística premium, BLONDME entende que existe um tom de loiro para 
todos os gostos, independentemente do tom de pele, tipo de cabelo, cor de cabelo ou 
género! Isto significa que qualquer loiro tem o potencial de se tornar icónico com a 
combinação de um serviço de coloração BLONDME personalizado, seguido de 
cuidados dedicados que começam no salão e continuam em casa. 
 
BLONDME BLONDE WONDERS – Novos Produtos  
Mantém o teu loiro impecável, mesmo entre as idas ao salão! 
Desenvolvida para ajudar todas as clientes loiras a desfrutar da finalização perfeita, 
a gama BLONDME BLONDE WONDERS da Schwarzkopf Professional fornece uma 
seleção de aperfeiçoadores de cabelo para todos os tipos de cabelo loiro. Podem ser 
combinados com os outros produtos de cuidado BLONDME para finalizar cada loiro, 
acrescentando brilho e suavidade, enquanto a Tecnologia de Criação de Pontes 3D 
reconstrói e restaura as ligações internas do cabelo. 
 
BLONDME BLONDE WONDERS – Champô Seco em Espuma 
Os champôs secos podem muitas vezes deixar uma sensação de pó no cabelo, sendo 
que geralmente só servem para as raízes, razão pela qual a Schwarzkopf 
Professional desenvolveu um Champô Seco em Espuma BLONDME BLONDE 
WONDERS - uma fórmula leve, ligeiramente texturizante que acrescenta volume 
enquanto absorve o excesso de oleosidade. A Tecnologia de Pontes 3D ajuda a criar 
novas pontes, estabilizando a estrutura do cabelo para comprimentos, meios e pontas 
suaves. 
 
- Absorve o excesso de oleosidade e reduz o odor; 



 

 

 

- Ajuda a construir novas pontes capilares enquanto refresca o cabelo loiro e dá 
volume; 
- Fornece volume e textura instantâneos; 
- Suaviza comprimentos e meios e pontas. 
 
BLONDME BLONDE WONDERS Máscara Dourada 
O serviço de salão é perfeito para loiras que procuram um brilho extra com uma 
finalização perfeita que brilha de verdade! A Máscara Dourada BLONDME BLONDE 
WONDERS com Tecnologia de Pontes 3D foi reformulada para proporcionar aquele 
brilho que as clientes loiras anseiam quando cuidam do cabelo.  
 

• Fortalece a estrutura interna do cabelo em até 95%; 
• Alisa a superfície capilar para melhor reflexão da luz, criando um efeito de 

espelho; 
• A fórmula única transforma-se de creme para pasta durante a sua utilização, 

para criar um agradável efeito de casulo; 
• Ajuda a construir novas pontes enquanto ilumina todos os tipos de cabelo 

loiro*. 
• Sem mudança de cor!* 

 
*Os pigmentos dourados e cintilantes não influenciam nem mudam a cor do cabelo louro 
 
BLONDME BLONDE WONDERS – Informação adicional 
Descobre a gama completa de cuidado e coloração BLONDME, incluindo informação 
detalhada sobre os produtos e recursos educativos - bem como uma gama 
diversificada de looks loiros icónicos - no site da Schwarzkopf Professional: 
Schwarzkopf Professional - Together. A passion for hair (schwarzkopf-professional.pt) 
 
Para estares a par das novidades, inspiração e atualizações de produtos segue a 
@schwarzkopfpropt e a hashtag #BLONDME nas redes sociais. 
 
Os novos produtos BLONDME BLONDE WONDERS já se encontram disponíveis 
nos salões Schwarzkopf Professional. 
 
 
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 2021, a Henkel atingiu um volume de vendas de 20 000 milhões de euros. A Henkel emprega cerca de 53 000 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        www.henkel.pt ou siga as contas oficiais de Twitter e Instagram: 
             @henkeliberica 



 

 

 

 
Para mais informações:  
Contacto:    MEDIA CONSULTING 
 Catarina Maçãs 
Telemóvel: +351 910 906 007   
E-mail: catarina.macas@mediaconsulting.pt 
 


