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Lançamento Syoss Keratin Hair Perfection 
 
Syoss Keratin Hair Perfection 
Força e reparação para cabelos secos e sem vida 

 
• Fórmula profissional que repõe a queratina perdida no cabelo  
• 100% reparação, maleabilidade e brilho  

 
Lisboa, 31 de março de 2014 – A Henkel Beauty Care acaba de lançar a mais recente 
gama de cuidado de cabelo Syoss Keratin Hair Perfection, que vai permitir reparar o 
cabelo seco e sem vida de forma profissional. 100% reparação, maleabilidade e brilho, 
para um cabelo como se tivesse vindo do cabeleireiro! 

 
A queratina é uma proteína e o principal constituinte do cabelo. No 
entanto, o cabelo perde queratina todos os dias e fica danificado. 
A gama Syoss Keratin Hair Perfection desenvolvida e testada por 
cabeleireiros, repara profundamente o cabelo ao nível celular e repõe a 
queratina perdida. A nova fórmula com Pró-Cellium e uma elevada 
concentração de queratina permite um micro-preenchimento de todas as 
camadas das fibras de cabelo e prepara o cabelo para absorver todos os 
benefícios da combinação de ingredientes profissionais. Assim, repara 
profundamente o cabelo proporcionando 100% reparação, maleabilidade 
e brilho! Cada fio de cabelo brilha com uma nova força, a sua estrutura é 
reparada e reconstituída como se tivesse vindo do cabeleireiro. 

 
O champô e condicionador fortalecem o cabelo a partir do momento da 
lavagem e dão um impulso de queratina que deixa de imediato o cabelo 
macio e brilhante.  
O novo Syoss Keratin Hair Perfection melhora a qualidade do cabelo, tal 
como se tivesse vindo do cabeleireiro. As mulheres que desejam um 
cuidado de cabelo em casa com desempenho profissional vão adorar a 
nova gama Syoss Keratin Hair Perfection. 
 
 



 

 

 
A gama Syoss Keratin Hair Perfection encontra-se disponível numa ampla rede de pontos 
de venda, com um preço de venda ao público recomendado* de: 
 
Champô Syoss Keratin Hair Perfection      5,15€ 
 
Condicionador Syoss Keratin Hair Perfection     5,15€ 
 

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