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OSiS+ Session Label da Schwarzkopf Professional apresenta dois novos produtos
para looks com volume
Lisboa, 24 de março de 2015 – Os cabelos volumosos estão de volta e para responder à tendência a
Schwarzkopf Professional introduz agora dois novos produtos de styling OSIS+ Session Label de elevada
performance para conseguir um volume glamoroso: as novas Espuma em Spray Avolumadora e Loção
de Volume OSIS+ Session Label.
A lista de produtos dos estilistas que no backstage dos grandes desfiles internacionais têm de criar
penteados espetaculares em pouco tempo, contém sempre algo em comum: Produtos de Volume.
Quer se trate de looks com mega volume na raiz ou comprimentos desestruturados volumosos, tudo se
resume a conseguir resultados rápidos e impecáveis. A Schwarzkopf Professional torna isso agora mais
fácil do que nunca.
Os dois novos produtos estrela OSiS+ Session Label
Os dois novos produtos da gama OSiS+ Session Label oferecem mais do que volume perfeito. Ambos
proporcionam benefícios acrescidos: A Espuma em Spray Avolumadora adapta-se perfeitamente às
suas necessidades permitindo várias formas de aplicação. Usando uma simples técnica de aplicação por
camadas, podemos conferir um maior volume ao look. O seu aplicador permite uma aplicação mais
precisa do produto garantindo um resultado uniforme e sem sobrecarregar.
Por sua vez, a Loção de Volume OSiS+ Session Label não tem apenas um efeito avolumador. Para além
de conferir corpo e melhorar a textura do cabelo, oferece igualmente um efeito hidratante e
condicionador, graças à sua fórmula ligeira com óleos de cuidado e pantenol que a torna perfeitamente
adaptada para cabelos fragilizados e quebradiços devido a restyling constantes.
OSiS+ Session Label gama completa:
Novidade:
OSiS+ Session Label - Loção de Volume
Confere corpo, desde o comprimento até às pontas e volume, sem sobrecarregar. Melhora a
flexibilidade e textura e proporciona uma sensação de cabelo saudável e hidratado.
Modo de uso: Trabalhar pequenas porções sobre cabelo molhado, pentear e secar como
desejado. Para um máximo volume, aconselha-se a utilização de uma escova redonda.
PVP recomendado: 13,90€, 150 ml

Novidade:
OSiS + Session Label - Espuma em Spray Avolumadora
A sua pulverização precisa e direcionada é ideal para a criação de volume nas raízes. O nível de
volume pode ser ajustado por camadas. Deixa o cabelo limpo e natural, sem colar.
Modo de uso: Agitar bem. Manter em posição vertical. Aplicar diretamente nas raízes ou nos
comprimentos do cabelo molhado antes de secar. Pentear.
PVP recomendado: 13,90€, 200 ml
OSiS+ Session Label - Pasta Modeladora
A sua fórmula única baseada nos ingredientes naturais lanolina e cera de abelhas proporciona
uma textura forte e controlo duradouros, sem ser oleoso e sem sobrecarregar. Perfeito para
looks texturizados com uma finalização mate e com uma fixação forte mas que permite
remoldar o visual.
PVP recomendado: 14,65€, 75 ml

OSiS+ Session Label – Spray Fixador Salino
A sua fórmula com sulfato de magnésio confere um aspeto áspero mas moldável, perfeito
para looks destruturados. Proporciona um look irregular e destruturado em qualquer tipo de
cabelo, acrescenta corpo e controlo ao cabelo deixando-o mais suave e espesso e com uma
finalização mate.
PVP recomendado: 13,90€, 200 ml

OSiS+ Session Label Dust it flex
Pó matificante perfumado com pedras vulcânicas. Aplicado na raiz ou nos meios e pontas, o
pó cinza com um efeito matificante iluminador e fragrância envolvente confere um volume
flexível instantaneamente – permitindo criar os mais recentes looks de passerelle, sem
comprometer o volume.
PVP recomendado: 13,55€, 10gr.
OSiS+ Session Label – Creme de Brilho de Seda
A inovadora e cremosa fórmula com cera de abelhas e glicerina é incrivelmente fácil de
distribuir e confere uma sensação ultra suave ao cabelo. A superfície do cabelo fica com
um brilho sedoso. Hidrata, protege e condiciona o cabelo para uma excelente experiência
de finalização.
PVP recomendado: 16,85€, 150 ml

OSiS+ Session Label - Laca de Fixação Flexível
A combinação única de uma fórmula de secagem instantânea, sem gotas visíveis, e da
inovadora tecnologia de micro-difusão permitem uma vaporização ultra fina no cabelo,
deixando-o com uma sensação limpa, natural e brilhante, ao mesmo tempo que permite uma
distribuição uniforme do produto por todo o cabelo sem sobrecarregar. Elimina-se facilmente
com a escovagem, não deixando resíduos no cabelo.
PVP recomendado: 13,55€, 300 ml

OSiS+ Session Label - Laca de Fixação Forte
Esta laca de fixação forte é uma boa opção para quando os estilos necessitam de um
acabamento com uma fixação extra forte. A sua fórmula de elevada performance, em
combinação com a tecnologia de micro-difusão, permite uma vaporização ultra fina e uniforme
por todo o cabelo, conferindo uma fixação e controlo fortes. Fácil de eliminar com a
escovagem, sem deixar resíduos.
PVP recomendado: 13,55€, 300 ml
As novas Espuma em Spray Avolumadora e Loção de Volume OSiS+ Session Label estão disponíveis
exclusivamente em salões Schwarzkopf Professional.
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