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IGORA Royal High Power Browns: o look da morena
irresistível
Sabia que 60% dos homens acham as morenas mais atraentes? (Fonte: dailymail.co.uk.)
As morenas são consideradas mais inteligentes e com maiores capacidades, diz o pwq.sagepub.com e o
dailymail.co.uk. E ainda segundo a Forbes Magazine, muitas mulheres de sucesso são de facto morenas. Assim,
o cabelo castanho é pois, um sinal de confiança, força, estilo e sex appeal.
Desde o tom chocolate mais profundo aos tons vermelho mais subtis, a cor marron é talvez, a mais complexa e
emocionante. É mais do que uma cor de cabelo, é um estado de espírito.
A pensar em tudo isto, a Schwarzkopf Professional oferece agora às morenas sofisticados, ricos e poderosos
resultados de cor: Com Igora Royal High Powers Browns, a Schwarzkopf Professional permite aos cabeleireiros
criar looks femininos, multifacetados e sedutores em clientes com uma base de cabelo escuro.
Os três looks tendência são introduzidos junto com o lançamento de Igora Royal High Powers Browns: Marron
Multi-Reflexos, Marron Ombré e Marron Frio, tudo garantido para um look irresistível! Igora Royal High Powers
Browns da Schwarzkopf Professional estará disponível em salões de cabeleireiro a partir de janeiro de 2015.
Mais rápido, mais forte, previsível e versátil em cada visita ao salão de beleza! IGORA Royal High Power Browns
oferece uma grande diversidade de marrons elegantes, fazendo o possível para alcançar impressionantes
resultados prontos a usar: os novos oito tons de marrons ricos, quentes e frios foram concebidos especialmente
para os clientes com o cabelo naturalmente escuro. A tecnologia Powerlift de Alta Definição aclara o cabelo
naturalmente escuro até quatro tons num simples passo, sem pré-aclaramento. Igora Royal High Power Browns
da Schwarzkopf Professional oferece uma fórmula vencedora de alta definição, perfeita cobertura de cabelos
brancos e um resultado de longa duração.
Para melhor apresentar os resultados desta coloração, a Schwarzkopf Professional apresenta três tendências
surpreendentes:
- Marron Multi-Reflexos – este look joga com subtis reflexos criando um cabelo luxuosamente
elegante e contemporâneo

- Marron Ombré – um look ombré que simplesmente beija as pontas do cabelo com
um tom mais claro para um resultado luxuoso e descontraído

- Marron Frio – um tom moda com um toque brilho de petróleo, perfeito para tons de pele
frios e neutros.

Segundo Lesley Jennison, Embaixadora Global de Coloração da Schwarzkopf Professional: " IGORA Royal High
Power Browns é uma gama de coloração abrangente concebida especificamente para bases naturais escuras. Esta
permite que eu faça serviços de aclaramento e tonalização individualizados, rápidos e simples aos meus clientes
num simples passo - sem o pré-aclaramento. E se um cliente voltar depois de algumas semanas, eu posso garantir
sempre o mesmo resultado. "
IGORA Royal High Power Browns é a primeira série de cor da Schwarzkopf Professional em todo o mundo
desenvolvida especialmente para cabeleireiros, cujos clientes são conscientes da moda, morenas naturais, a fim
de dar a sua cor natural do cabelo um novo sopro de vida.
Igora Royal High Powers Browns da Schwarzkopf Professional estará disponível em salões de cabeleireiro a
partir de janeiro de 2015.
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