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Para quem não tem tempo a perder 

Schwarzkopf Professional lança dois serviços de coloração 

Xpress com Igora Color10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tempo é dinheiro e parece voar, mas mesmo quem tem agendas muito preenchidas gosta 

de apresentar um cabelo bem cuidado. Se procura um serviço rápido de coloração profissio-

nal a linha IGORA Color10 da Schwarzkopf Professional é a solução perfeita para si. A partir 

de agora, os salões Schwarzkopf Professional passam a disponibilizar dois novos serviços de 

coloração Xpress IGORA Color10 capazes de dar resposta às necessidades das suas clientes 

mais apressadas, com a máxima rapidez e eficiência. Necessitando apenas de 10 minutos de 

pose, IGORA Color10 proporciona resultados de cor fantásticos, uma perfeita cobertura de 

cabelos brancos e cuidado excecional. 

 

Serviço Beauty Blush – um serviço de coloração rápido que adiciona um toque de cor nas 

madeixas superiores do cabelo - onde os resultados são mais notáveis – resultando numa 

fusão de tons com a cor base. 

 

Serviço Secret – Proporciona uma tonalização rápida dos cabelos brancos oferecendo ao 

cabelo um aspeto natural e rejuvenescido.  
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Com estes novos serviços pode, inclusive, aproveitar a sua hora de almoço para mudar a cor 

do seu cabelo ou passar rapidamente no cabeleireiro, para retocar a sua cor, antes de sair 

para uma ocasião especial.  

 

IGORA COLOR10 conta com uma tecnologia inovadora de aminoácidos –Arginina e Glicina- 

que transportam pigmentos de cor de elevado desempenho ao interior da estrutura capilar 

num espaço de tempo muito reduzido. Com uma estrutura química similar à estrutura capi-

lar, estes aminoácidos conseguem penetrar mais facilmente no seu interior, e desta forma, 

os pigmentos de cor penetram também mais rapidamente no interior da fibra capilar. Para 

além disso, equilibram e fortalecem a estrutura proteica do cabelo, melhorando a sua condi-

ção. Resultado: um serviço de cor mais rápido, perfeito e duradouro, tons fantásticos, cabelo 

brilhante e ao mesmo tempo com elevado nível de cuidado.  

 

Coloração rápida e duradoura  

Um dos resultados mais surpreendentes de IGORA Color10 é a sua incrível resistência à lava-

gem e excelente durabilidade. O tempo de pose de 10 minutos, permite uma cutícula mais 

saudável, o que cria excelentes condições para uma elevada fixação do pigmento. Por outro 

lado, a sua fórmula única permite que o cabelo seja menos sujeito a um período mais longo 

de oxidação deixando-o mais suave e respeitado, com uma cor intensa e duradoura e um 

brilho incomparável. 

 

Disponível em 26 tons de longa duração, que vão desde os tons naturais, aos tons moda e 

aos louros que permitem serviços de nuances em 10 minutos, a gama IGORA Color10 é ideal 

para coloração rápida de cabelos médios e curtos, retoque rápido da cor em todo o compri-

mento do cabelo e madeixas expresso. 

 

Os novos serviços de coloração rápida IGORA Color10 encontram-se disponíveis em salões 

Schwarzkopf Professional. 

 
Para mais informações sobre a Schwarzkopf Professional visite: 

www.schwarzkopf-professional.pt  

Facebook em Schwarzkopf Professional Portugal News 

 

Para mais informações, contacte: Vera Dias | Email: vdias@cec-online.pt | Tel: 210 307 806 

 

 

 

 


