
 

 

 

Comunicado de Imprensa 
Schwarzkopf Professional BLONDME 
Data: fevereiro 2022 
 

BLONDME apresenta o NOVO BLONDME Lift & Blend; a 
Gama icónica para clientes que procuram looks loiros 
sofisticados 
 
Quando se trata de clientes de salão, os mais maduros pretendem resultados 
iguais a todos os outros - um cabelo bonito! Para eles, a idade é apenas um 
número. 
 
A Schwarzkopf Professional compreende que o louro perfeito não envelhece e, por 
isso, a gama BLONDME White Blending com Complexo de Biotina e Colagénio foi 
renovada e alargada, e conta agora com um portfólio de tons mais amplo - 
introduzindo o NOVO BLONDME Lift & Blend. 
 
 
BLONDME Lift & Blend – Para clientes maduros 
BLONDME Lift & Blend foi desenvolvido especificamente para aqueles clientes que 
desejam manter e desfrutar de uma cor de cabelo loiro que pareça o mais natural 
possível, sem causar danos à sua estrutura delicada. 
 
Com o objetivo de ajudar os cabeleireiros a satisfazer as necessidades de cada 
cliente de salão - a nova gama BLONDME Bond Enforcing Lift & Blend da 
Schwarzkopf Professional fornece a combinação de aclaramento e tonalização de 
loiros num só, para cabelos com 30%-70% de brancos. Quando misturados com a 
Loção Ativadora Premium de BLONDME, os cabeleireiros podem atingir até 4 níveis 
de aclaramento e resultados ótimos de homogeneização de brancos em bases 
naturais 6 e mais claras, com 30%-70% de cabelos brancos.  
 
Através de um serviço de coloração personalizado, o resultado com BLONDME Bond 
Enforcing Lift & Blend é um belo loiro natural, sem o "efeito graxa". 
 
BLONDME Lift & Blend – Tons e Tecnologia 
Quando se trata de cabelos loiros, a procura de direções de tom mais neutras e 
frescas continua a crescer. Felizmente, a Schwarzkopf Professional aperfeiçoou a 
gama de tons BLONDME Lift & Blend e oferece 6 tons que se podem misturar entre 
si - Ash, Biscuit, Brown Mahogany, Ice, Ice Irisé e Sand - especialmente adequados 
para clientes loiros maduros que procuram um loiro sofisticado, sem o risco de danos.  
 
BLONDME Lift & Blend é alimentado pelo sistema de proteção de pontes BLONDME, 
que utiliza a Tecnologia Bond Enforcing integrada para proteger o cabelo loiro desde 
o interior. Em combinação com um Compexo de Colagénio e Biotina especial, um 
polímero de cuidado que se interliga com a superfície da cutícula, BLONDME Lift & 



 

 

 

Blend pode criar um resultado de cor suave e uniforme, para um aspeto impecável 
com um brilho ótimo.  
 
A Schwarzkopf Professional está empenhada em intensificar as medidas quando se 
trata de reduzir a sua pegada ecológica global. É por isso que BLONDME Lift & Blend 
utiliza os seguintes materiais nas suas embalagens: 
 
- Tubo - alumínio 100% reciclado 
- Tampa - plástico 100% reciclado 
- Caixa dobrável -93% papelão reciclado 
 
BLONDME Lift & Blend –  Informação adicional  
Detalhes do produto BLONDME, looks icónicos, formação e tutoriais podem ser 
encontrados no site da Schwarzkopf Professional: Schwarzkopf Professional - Together. 
A passion for hair (schwarzkopf-professional.pt) e através das plataformas digitais, 
incluindo a App House of Color interativa.   
 
Segue a @schwarzkopfpropt e a hashtag #BLONDME para as últimas notícias e 
atualizações de produtos. 
 
BLONDME Lift & Blend já está disponível 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 
 


