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Novo Syoss Renew 7 Complete Repair:
7 problemas, 1 solução
Lisboa, 16 junho de 2015 – Syoss apresenta a sua primeira gama com fórmula de
reparação em sete dimensões, SYOSS RENEW 7 Complete Repair, especialmente
concebida para o cuidado dos cabelos muito danificados e fragilizados. O cuidado de
Syoss com performance profissional, para uma sensação de cabelo “como novo”!

Um problema de cabelo nunca vem só! Em média,
as mulheres afirmam ter 2,4 problemas relacionados
com o cabelo1. Por exemplo, um cabelo encrespado
pode apresentar-se simultaneamente baço e com
pontas secas, enquanto um cabelo quebradiço tem
tendência a embaraçar e a perder o brilho. Mas se
até aqui os consumidores tinham de escolher qual
dos problemas preferiam resolver, com a nova gama
SYOSS RENEW 7 COMPLETE REPAIR esse
dilema acabou! Graças à sua fórmula com proteínaserina, a nova gama de SYOSS oferece uma
reparação em 7 dimensões: Suavidade; Força &
Resistência; Proteção das Pontas; Corpo;
Controlo do Frizz; Desembaraçar Fácil e Brilho.
A fórmula de Syoss Renew 7 com Tecnologia Proteína-Serina atua através dos seus dois
ingredientes-chave. As Proteínas idênticas às do cabelo, como a queratina líquida,
preenchem as micro-porosidades & falhas do cabelo, tornando-o mais estável e menos
vulnerável a potenciais danos. A Serina, um aminoácido que existe naturalmente no cabelo,
repõe a substância perdida e acentua a eficácia das proteínas. Desta forma, a gama Renew
7 repara os efeitos das agressões externas causadas pelo sol, o vento, as colorações ou a
utilização de aparelhos de styling, combate o envelhecimento do cabelo e evita que este
perca as suas proteínas essências. Em poucas semanas, os danos desaparecem deixando
uma sensação de cabelo “como novo”, cheio de elasticidade e brilho.
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Gama SYOSS RENEW 7 COMPLETE REPAIR:

Champô SYOSS RENEW 7 COMPLETE REPAIR
Limpa e repara os 7 sinais do cabelo estragado.
Para maximizar os resultados aconselha-se a sua utilização
em conjunto com o condicionador da gama.
PVP recomendado*: 5,49€, 500 ml

Condicionador SYOSS RENEW 7 COMPLETE REPAIR
Desembaraça o cabelo.
Nutre e cuida do cabelo muito danificado, reparando os 7 sinais do cabelo
estragado.
PVP recomendado*: 5,49€, 500 ml

Os novos champô e condicionador SYOSS RENEW 7 COMPLETE REPAIR encontram-se
disponíveis numa ampla rede de pontos de venda.
*Suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda

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