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Relançamento Syoss Oleo Intense 
 

Syoss Oleo Intense: fórmula reforçada com óleos 
intensificadores da cor para melhor nutrição e mais brilho 

 

 Cabelo até 50% mais nutrido* 

 Otimiza o conforto do couro cabeludo 

 Até 90% mais brilho luminoso** 

 

Lisboa, Março 2015 – Henkel Beauty Care apresenta uma fórmula reforçada com óleos 

intensificadores da cor na sua gama Syoss Oleo Intense, uma coloração com 

cobertura profissional dos cabelos brancos e sem amoníaco.  

Syoss Oleo Intense oferece uma variedade de 

tons, cores brilhantes e cobertura profissional de 

cabelos brancos. A fórmula reforçada de óleo-em-

creme usa o poder dos óleos intensificadores da 

cor para maximizar os resultados de cor, é 100% 

sem amoníaco e suave para o couro cabeludo. 

Oferece até 90% mais brilho luminoso (**), o 

cabelo fica até 50% mais nutrido (*) e com uma 

aparência saudável maximizando a ação 

colorante. 

Escolher a cor perfeita para o cabelo não é assim tão simples. Com o Selecionador de Tons 

Syoss, é possível encontrar a cor ideal de acordo com a cor natural e as características do 

seu cabelo. As várias tonalidades Syoss oferecem resultados de coloração intensa com uma 

aparência natural e maior duração de cor.  

Syoss Oleo Intense é co-desenvolvido e testado por cabeleireiros. A sua fórmula 

enriquecida com Activador óleo intensivo maximiza a ação colorante e fornece maior 

quantidade de pigmentos ao núcleo do cabelo, permitindo obter uma cor mais intensa e 

duradoura, sem necessitar de amoníaco. 
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A gama Syoss Oleo Intense estará disponível nos pontos de venda, a partir de Março de 

2015, com 8 tons: Preto Intenso, Castanho Escuro, Castanho Praliné, Cereja Profundo, 

Castanho Caramelo, Louro Escuro, Louro Natural e Louro Luminoso, com um PVP 

recomendado: 9,99 €*** 
 

 

* vs Syoss Baseline 

** vs cabelo não tratado 

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

Para mais informações:  

 
Ana Fernandes | Tel.: 210 307 803/91 900 42 49 | afernandes@cec-online.pt 
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