Lista de produtos Schwarzkopf Professional para o São Valentim
Gama Essensity
ESSENSITY Cor & Reparação: cuidado para o cabelo com coloração danificado
Produtos com óleo de marula proveniente do comércio justo, proteína de amêndoa e romã
orgânica que limpam e suavizam profundamente o cabelo, conferindo coloração e reparação
de longa duração ao cabelo danificado.
Essensity Cor & Reparação Champô Sem Sulfatos: champô sem PEG’S e sem
sulfatos que recupera o cabelo danificado e sela a cutícula, prolongando o
resultado da cor. Fortalece o cabelo e repara os danos no interior da estrutura do
cabelo.
PVP recomendado: 11,60€, 250 ml
Essensity Cor & Reparação Condicionador: condicionador que confere um
cuidado rico e eficaz, enquanto recupera os lípidos perdidos pelo cabelo.
Enriquece o cabelo restaurando os lípidos perdidos e fortalece-o no seu interior e
na cutícula, para um resultado mais duradouro.
PVP recomendado: 15,85€, 200 ml
Essensity Cor & Reparação Máscara Intensiva: máscara capilar intensiva que
confere um cuidado altamente eficaz ao cabelo danificado e restaura os
lípidos perdidos.
PVP recomendado: 18,90€, 200 ml
Essensity Cor & Reparação Sérum de Proteção Intensiva: sérum de proteção que
repara rapidamente a estrutura do cabelo, deixando-a suave, sem sobrecarregar. A
textura suave e cremosa protege o cabelo do calor da secagem e de outras
influências externas, e recupera o seu brilho natural.
PVP recomendado: 14,00€, 125 ml

ESSENSITY Cor & Hidratação: cuidado para o cabelo normal a seco com coloração
Produtos com óleo de marula proveniente do comércio justo, chá verde e aloé vera orgânicos
que conferem hidratação profunda, bem como uma proteção da cor eficaz.

Essensity Cor & Hidratação Champô Sem Sulfatos: a fórmula sem PEG’S e sem
sulfatos limpa o cabelo normal a seco e sela a cutícula para um resultado de cor
mais duradouro. Confere hidratação ao cabelo e torna-o suave e flexível.
PVP recomendado: 11,60€, 250 ml

Essensity Cor & Hidratação Condicionador: condicionador que recupera os lípidos
perdidos pelo cabelo. A fórmula rica, cremosa e hidratante é rapidamente absorvida
pela cutícula do cabelo, suavizando-o sem sobrecarregar.
PVP recomendado: 15,85€, 200 ml

Essensity Cor & Hidratação Máscara Intensiva: máscara capilar intensiva que
confere hidratação ao cabelo normal a seco e recupera a suavidade mesmo no
cabelo crespo, quebradiço e indomável.
PVP recomendado: 18,90€, 200 ml

Essensity Spray Condicionador Cor & Hidratação: condicionador leave-in que
reveste e cria um escudo à volta do cabelo seco ao mesmo tempo que confere
proteção da cor e um brilho multi-dimensional.
PVP recomendado: 15,85€, 200 ml

Gama OSiS+ Glamination
OSiS+ Glamination Spray Essencial de Preparação : Um multi-talentoso spray com
minerais que desembaraça e confere corpo e brilho sem sobrecarregar. Ajuda a
proteger o cabelo dos aparelhos de styling, do calor excessivo na secagem e dos raios
UV. Ajuda também a preparar o cabelo para a utilização de produtos de styling.
PVP recomendado: 14,60 €, 200 ml
OSiS+ Glamination Espuma de brilho e volume: Espuma de fixação ligeira enriquecida com
minerais líquidos. Proporciona corpo, controlo e brilho sem sobrecarregar. Oferece ainda
proteção dos raios UV.
PVP recomendado: 12,80 €, 200 ml
OSiS+ Glamination Laca de brilho com fixação forte: Spray de fixação forte não pegajoso.
Proporciona um styling com brilho glamoroso graças aos efeitos dos minerais e um toque
aveludado.
PVP recomendado: 12,30 €, 200 ml

OSiS+ Glamination Elixir de brilho anti-crespo: Suavidade e efeito anti-frizz. Com um
toque aveludado, este elixir aplica-se antes da secagem para uma máxima proteção.
Aplicado sobre o cabelo seco, oferece controlo extra para pontas e um brilho fantástico.
PVP recomendado: 14,90 €, 75 ml
OSiS+ Glamination Spray de brilho fixação flexível: Um spray de brilho mineral para uma
finalização brilhante e glamorosa. Oferece uma fixação natural, para penteados flexíveis
com texturas naturais. Elimina-se facilmente com a escovagem.
PVP recomendado: 12,30 €, 200 ml

[3D]MEN Champô Cabelo & Corpo
Champô refrescante para limpeza do cabelo e do corpo. Uma espuma rica de pH equilibrado
que revigora e limpa suavemente o cabelo e a pele ao mesmo tempo.
Possui:
- Pantenol: trabalha no cabelo, deixando-o mais saudável e com uma sensação de mais força.
- Mentol: trabalha no couro cabeludo, proporcionando um efeito refrescante na pele e no
couro cabeludo.
- Cafeína: estimula a raiz.
PVP recomendado: 9,55€, 250ml

[3D]MEN Argila Texturizante
Fixação forte. Textura moldável para looks desestruturados. Finalização mate.
PVP recomendado: 15,20€, 100ml

