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Comunicado de imprensa disponível na área de imprensa da Henkel 

 
Syoss Repair Therapy oferece dupla performance: 
Reparação do cabelo e prevenção de danos futuros. 
 

 

Lisboa, 09 abril de 2015 – Para reparar pontas espigadas e proteger o cabelo seco e 
quebradiço Syoss reformulou a sua linha de cuidado Repair Therapy. A fórmula 
aperfeiçoada da gama, com Péptidos Micro-Reparadores, fortalece e melhora a 
estrutura de cada fio de cabelo, desde a raiz até à ponta, reduzindo até 90% a quebra. 
Para um cabelo bonito como se tivesse vindo do cabeleireiro – todos os dias. 
 

A nova gama Syoss Repair Therapy ajuda a 

aliviar o stress diário de que o cabelo se 

ressente, reparando os cabelos secos e 

danificados e reduzindo igualmente outros 

problemas como pontas espigadas e quebra, 

para responder àquele que é o primeiro desejo 

dos consumidores: um cabelo com aspeto 

saudável.  

 

A fórmula melhorada da gama Repair Therapy 

atua através de péptidos micro-reparadores, 

que preenchem os péptidos naturais que o 

cabelo perde ao longo do tempo. As longas 

cadeias de aminoácidos que penetram o cabelo 

para o fortalecer o desde o interior. A nova 

tecnologia da gama permite a sua inovadora dupla performance: repara os danos existentes 

no interior das células do cabelo e ajuda a prevenir danos futuros. 

 

A utilização contínua da gama Repair Therapy reduz a quebra do cabelo até 90% e oferece 

os tão desejados resultados de um cabelo visivelmente mais saudável: cabelo reparado, 

menos suscetível a tonar-se seco, recuperando o seu brilho natural e suavidade.  

 

A gama Syoss Repair Therapy oferece uma ótima solução de reparação com uma atuação 

profunda e cuidado de nutrição prolongada que previne simultaneamente os danos futuros. 
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Os produtos da gama Syoss Repair Therapy encontram-se já disponíveis numa ampla rede 

de pontos de venda. 

 

Gama Syoss Repair Therapy completa: 

 

Champô Syoss Repair Therapy  
Preenche profundamente nas células do cabelo e repara 
os danos; Reconstrói & fortalece o cabelo para até 90 % 
menos quebra.* Aumenta a resistência e ajuda a prevenir danos futuros. 

PVP recomendado**: 5,49€, 500 ml 

 

 

 

Condicionador Syoss Repair Therapy 
Desembaraçar fácil; 
Redução da quebra até 90 %* e prevenção de danos futuros 

PVP recomendado**: 5,49€, 500 ml 

 

 

 

Máscara Reparadora Intensiva Syoss Repair Therapy  

Repara intensivamente os danos existentes no interior das células do cabelo 

Reconstrói & fortalece o cabelo para até 95 % menos quebra 

Nutrição intensiva para maleabilidade & prevenção de danos futuros 

PVP recomendado**: 5,49€, 200ml 

 

 

 

*Utilização combinada do champô com o amaciador 
**Suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda 

 

 
 
 
 
 
 
Para informações detalhadas sobre o portfólio Syoss visite: www.syoss.pt 

 
 

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

http://www.syoss.pt/
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