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Syoss apresenta ‘penteados de festa’ inspiradores 
 

 Penteado perfeito em casa com a utilização de produtos SYOSS 

 Especialista da marca apresenta looks para as festas de final de ano 

 Dicas passo-a-passo para obter o resultado igual ao do cabeleireiro, mas em casa 
 
 

Lisboa, 20 novembro de 2014 – O Natal e as festas de final de ano aproximam-se a 

passos largos e começam as preocupações com o que vestir, o que calçar, que 

acessórios conjugar e que penteado exibir. O cabelo é certamente a maior 

preocupação já que pode sobressair um visual inteiro. A pensar em todas estas 

inquietações e de forma a simplificar a vida das mulheres, um especialista Syoss 

apresenta looks inspiradores. 

 

Syoss apresenta uma seleção de penteados elaborados por um especialista da marca, 

explicando passo-a-passo como conseguir o mesmo efeito que no cabeleireiro, mas em 

casa. Pode facilmente obter o penteado SYOSS perfeito em casa e aprender mais sobre a 

utilização ideal dos produtos SYOSS, tendo em conta as necessidades do seu cabelo.  

 

Sugerimos três looks inspiradores e os respetivos produtos Syoss utilizados em cada um 

deles (passo a passo dos looks, em anexo neste email). 

Apanhado Perfeito  

Espuma SYOSS Max Hold – PVP: 5,15€* 

Laca SYOSS Max Hold - PVP: 5,15€* 

 

Trança ‘Trendy’ 

SYOSS Dry Shampoo – PVP: 5,15€* 

 

Volume Duradouro 

Champô SYOSS Volume Lift – PVP: 5,15€* 

Condicionador SYOSS Volume Lift – PVP: 5,15€* 

Espuma SYOSS Volume Lift – PVP: 5,15€* 

Laca SYOSS Volume Lift – PVP: 5,15€* 

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

Pode obter mais informações sobre Syoss visitando o site www.syoss.pt 
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