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Nova coloração Schwarzkopf Keratin Color
conquista “Prémio Cinco Estrelas 2015”
Lisboa, março 2015 – Schwarzkopf Keratin Color, é a nova marca de coloração de
Henkel Beauty Care, que acaba de chegar ao mercado nacional e já conquistou o
“Prémio Cinco Estrelas 2015” na categoria “coloração” sendo considerada pelos
consumidores como muito boa, realmente Cinco Estrelas.
Para esta classificação global foram relevantes as pontuações muito positivas que a nova
coloração de cuidado com Keratina, obteve por parte dos consumidores portugueses nos
vários critérios avaliados: satisfação, preço-qualidade, Intenção de compra, confiança na
marca e inovação.
Sobre esta distinção Catarina Herdade, Brand & Trade Marketing Management da Henkel
Beauty Care Portugal refere que “é a confirmação da nossa grande aposta para este
ano: Schwarzkopf Keratin Color é uma marca de cuidado de cabelo, com a Keratina
como ingrediente chave - com benefícios já reconhecidos em Hair Care, é agora
potenciada em produtos de coloração - oferecendo ao consumidor um produto de
excelência que ele próprio pode comprovar. É com imensa satisfação que vemos este
reconhecimento por parte dos consumidores portugueses e principalmente o alto
valor atribuído ao item inovação, que é claramente para nós, um dos principais
drivers de crescimento, contribuindo a grande recetividade e rápida adesão do
público português às novidades”.
O Prémio Cinco Estrelas é uma certificação de marketing que premeia produtos e serviços
destinados a consumidores e profissionais. Os produtos e serviços são avaliados através de
testes e estudos de mercado, tendo em conta os principais critérios que influenciam a
decisão de compra. Nesta primeira edição do prémio participaram 132 produtos e serviços,
organizados em 61 categorias de consumo, das quais saíram 36 vencedores.
Schwarzkopf Keratin Color é um sistema de cuidado em três passos e com Keratina, para
cuidar e proteger o cabelo antes, durante e depois da coloração, para até 80% menos
quebra do cabelo1. Esta nova coloração de cuidado com Keratina apresenta um conjunto de
12 tons com reflexos naturais que permitem 100% de cobertura dos cabelos brancos,
realçando o tom de pele para um look radiante e luminoso.
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Vs. Cabelo não tratado
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Schwarzkopf Keratin Color está disponível nos pontos de venda com um PVP
Recomendado: 9,99 €*
*Suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda
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