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Comunicado de imprensa disponível na área de imprensa da Henkel 

 
Lançamento Schwarzkopf Keratin Color – com complexo de Keratina e um sérum de 
cuidado que suaviza e prepara o cabelo para um resultado ótimo da cor. 

 
Descubra a nova coloração Schwarzkopf Keratin 

Color para cor sublime e um look radiante! 

 

 Coloração de cuidado com Keratina 

 100% Cobertura de cabelos brancos em todos os tons 

 Protege a fibra capilar e reduz a quebra do cabelo 
 

Lisboa, 26 janeiro 2015 – Schwarzkopf Keratin Color, é a nova marca de coloração de 
Henkel Beauty Care, que acaba de chegar ao mercado nacional, com um sistema de 
cuidado em três passos e com Keratina, para cuidar e proteger o cabelo antes, 
durante e depois da coloração, para até 80% menos quebra do cabelo. Proporciona 
ainda 100% de cobertura de cabelos brancos em todos os tons e uma cor sublime 
com reflexos naturais. Disponível em 12 tons de aspeto muito natural. 

A Keratina é uma proteína natural que compõe o cabelo e a fórmula da nova Keratin Color, 
com complexo de Keratina, protege, reforça e cuida da fibra capilar. 

Antes da coloração, o primeiro passo é dado com a aplicação do Sérum de Cuidado com 
Keratina, que vai proteger o cabelo, suavizando a superfície capilar para homogenizar a sua 
estrutura, dando-lhe uma ótima preparação para o resultado da cor.  

No segundo passo é a aplicação da mistura de cor com Complexo de Keratina e Pigmentos 
de cor. O resultado final será uma cor harmoniosa que ilumina e realça o tom da pele, e 
graças à tecnologia Schwarzkopf é garantida até 100% de cobertura dos cabelos brancos, 
mesmo em tons louros. A Tecnologia de Controlo do Odor do Amoníaco, reduz bastante o 
cheiro a amoníaco, muito comum neste tipo de coloração, tornando o processo de coloração 
numa experiência ainda mais agradável. 

No terceiro e último passo, é aplicado o Condicionador de Cuidado com Keratina que vai 
revestir o cabelo, selando os pigmentos em cada fibra, e dar ao cabelo maleabilidade e um 
brilho de aspeto saudável. 

Desta forma, Schwarzkopf Keratin Color permite não só uma coloração total com proteção 
da fibra capilar, bem como um cabelo com uma cor radiante, viva e um aspeto saudável. 
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Schwarzkopf Keratin Color apresenta um conjunto de 12 tons com reflexos naturais que 
permitem 100% de cobertura dos cabelos brancos, realçando o tom de pele para um look 
radiante e luminoso.  

 

 

 

 

 

 
 
2.0 Castanho Muito Escuro  
3.0 Castanho Escuro 
4.0 Castanho Natural 
4.3 Castanho Cereja 
4.6 Castanho Chocolate 
5.0 Castanho Claro 
 

 
 
5.5 Castanho Dourado 
5.6 Castanho Acajou Acobreado 
6.0 Louro Escuro  
7.0 Louro Natural 
7.3 Louro Dourado 
8.1 Louro Claro Cendré  
 

 
 

Schwarzkopf Keratin Color estará disponível a partir de fevereiro de 2015, nos pontos de 
venda com um  PVP recomendado*: 9,99 €* 
 
 

*Suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda 

 

 

Para mais informações:  

 
Ana Fernandes | Tel.: 210 307 803/91 900 42 49 | afernandes@cec-online.pt 
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