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Relançamento Syoss Baseline 

 
Syoss Baseline: agora com 30% mais de duração da 
intensidade da cor  
 
• Nova fórmula com pigmentos que garantem uma 

coloração intensa 
• Fórmula do condicionador inclui Queratina Pro-

Cellium que repõe queratina perdida na estrutura 
do cabelo 

• Cobertura perfeita de cabelos brancos 
 
A Henkel Beauty Care apresenta o relançamento de 
toda a gama de coloração Syoss Baseline, agora com 
30% mais de duração da intensidade da cor. 
 
Para quem procura uma coloração com uma longa duração e brilho, a nova tecnologia de 
coloração Syoss Baseline vem demonstrar que o resultado profissional também pode ser 
obtido em casa. A nova fórmula melhorada possui pigmentos que garantem uma coloração 
intensa, com uma duração até 30 por cento* mais longa e a cobertura perfeita dos cabelos 
brancos.  
 
Desenvolvida e testada em colaboração com cabeleireiros e especialistas em coloração, a 
nova fórmula do condicionador de Syoss Baseline inclui Queratina Pro-Cellium capaz de 
devolver a queratina perdida na estrutura do cabelo para proporcionar uma coloração 
perfeita e dar ao cabelo um aspeto saudável e brilhante. 
 
Neste relançamento nada foi deixado ao acaso, inclusive a embalagem que foi 
modernizada.  
 
A gama Syoss Color com nova tecnologia de coloração está já disponível em 12 tons 
brilhantes que vão fazer as delícias das fãs da coloração em casa.   
 
*comparativamente à fórmula anterior 



 

 

 
 
Cores Syoss Baseline: 

1-0 Preto 

1-4 Preto azulado 

3-0 Castanho Escuro 

3-3 Violino Escuro 

4-0 Castanho Médio 

4-2 Castanho avermelhado 

4-8 Castanho Chocolate 

5-0 Castanho Claro 

5-29 Vermelho Intenso 

6-0 Louro Escuro Caxemira 

6-7 Castanho Dourado 

7-6 Louro Médio 
 
 
Os novos tons Syoss Baseline estão disponíveis numa ampla rede de pontos de venda pelo 
preço de venda ao público unitário recomendado* de 7,99 euros. 
 
*Suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda 
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