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Novas soluções para cuidar do cabelo maduro by Schwarzkopf Professional
Lisboa, 24 de outubro de 2014 - Elas não só estão a dominar o mundo da moda e da beleza, como são
consideradas os novos ícones: as mulheres maduras atuais orgulham-se da sua idade e aparência.
Agora, com as novas soluções de coloração IGORA ROYAL Absolutes e o lançamento da linha IGORA
ROYAL Absolutes Age Blend de Schwarzkopf Professional, os cabeleireiros podem integrar serviços de
coloração concebidos, especificamente, para dar resposta às necessidades das mulheres maduras.
Igora Royal Absolutes a 1ª coloração profissional com Colagénio
Depois dos 40 as mulheres procuram tons de cabelo modernos que as fazem parecer mais jovens e
que complementam a sua personalidade e aparência. Com nova tecnologia e um desempenho ainda
melhor, as novas colorações Igora Royal Absolutes, combinam uma capacidade de cobertura de 100%
dos cabelos brancos, em 20 tons moda intensos, ao mesmo tempo que proporcionam um cuidado
extra para devolver o brilho e a beleza ao cabelo maduro. A sua fórmula Pro-Age Complex com
Colagénio e Siliamina, polímeros revolucionários que hidratam o cabelo quebradiço e fino, confere
força, suavidade e flexibilidade. A nova fórmula, de odor reduzido, oferece também uma experiência
mais agradável durante o serviço de cor.
Igora Royal Absolutes Age Blend - Coloração especialmente formulada para cabelos maduros
Com o passar dos anos, o cabelo torna-se grisalho, mais frágil e perde volume. Por outro lado o tom da
pele torna-se mais pálido e suave, exigindo, por isso, colorações de cabelo em tonalidades mais
naturais e subtis, forte cobertura dos cabelos brancos e em harmonia com o tom da pele.
Até agora, poucos eram os serviços oferecidos pelos salões de cabeleireiro a um público mais maduro,
capazes de oferecer 100% de cobertura dos cabelos brancos e uma paleta específica de tons para um
resultado lisonjeiro. Com o lançamento da linha Igora Royal Absolutes Age Blend, a Schwarzkopf
Professional, mais uma vez comprova a sua excelência em coloração, colmatando esta lacuna. Igora
Royal Absolutes Age Blend põe ao dispor da mulher madura, 10 tons suaves com duplo reflexo, que
para além de garantirem uma cobertura absoluta dos cabelos brancos, oferecem um look mais natural
e complementar ao tom da pele. A sua composição inclui também Pro-Age Complex com Colagénio e
Siliamina para resultados visíveis de volume e suavidade.
Assim a Schwarzkopf Professional oferece um serviço anti-idade com as novas soluções de coloração IGORA
ROYAL Absolutes e o lançamento da linha IGORA ROYAL Absolutes Age Blend para cuidar dos cabelos maduros,
a Schwarzkopf Professional lançou também uma gama Bonacure Time Restore.

Esta é uma gama completa e está especialmente indicada para cabelo maduro e frágil uma vez que é
enriquecido com o complexo Q10 e Nutrifiller para um cabelo com 100% maior resistência e vitalidade! BC Time
Restore rejuvenesce instantaneamente o cabelo, apaga os sinais visíveis da idade, aumenta a produção de
Queratina que diminui ao longo do tempo e recupera uma força saudável e resistência.
Gama Time Restore completa:
BC Time Restore Champô: champô de limpeza suave para cabelo maduro. Apaga os sinais visíveis
da idade, melhora a força, a elasticidade do cabelo e a flexibilidade.
Aplicação: aplicar em cabelo húmido, massajar, deixar atuar durante 1-2 minutos e enxaguar
abundantemente.
PVP: 9,95€, 250 ml
BC Time Restore Condicionador: condicionador rico para cabelo maduro seco e frágil. Protege
contra agressões externas, proporciona força e resistência, desembaraça e melhora a
penteabilidade.
Aplicação: aplicar em cabelo lavado previamente com champô, deixar atuar durante 2 minutos e
enxaguar.
PVP: 14,90€, 200 ml
BC Time Restore Máscara: máscara fortificante para cabelo maduro. Proporciona cuidado
profundo e fortalece, repara os danos estruturais e melhora a flexibilidade e a elasticidade.
Aplicação: aplicar nos meios e pontas do cabelo previamente lavado com champô, deixar atuar
durante 5-10 minutos e enxaguar.
PVP: 17,90€, 200 ml

BC Time Restore Spray de Rejuvenescimento: spray bifásico ligeiro desembaraçante e
avolumador. Condiciona sem pesar, desembaraça e melhora a penteabilidade. Acrescenta corpo
e volume.
Aplicação: aplicar no cabelo e pentear como desejado. Não enxaguar.
PVP: 18,15€, 200 ml
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BC Time Restore Sérum de Rejuvenescimento: sérum para cabelo e couro cabeludo que
protege, cuida e confere elasticidade. Protege o cabelo e o couro cabeludo de agressões
externas, preenche as lacunas estruturais do cabelo e recupera a elasticidade do couro
cabeludo ao mesmo tempo que o suaviza.
Aplicação: aplicar no couro cabeludo e cabelo, massajar e não enxaguar.
PVP: 28,25€, 30 ml
Bonacure Time Restore e Igora Royal Absolutes encontram-se disponíveis em salões de cabeleireiro
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