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ESSENTIAL LOOKS Outono/Inverno 2015 by Schwarzkopf Professional 

 

Coleção Age of Beauty 
 
Chegou a nova edição ESSENTIAL LOOKS! Uma vez mais, a Schwarzkopf Professional transforma as 

mais recentes tendências da passerelle em looks exclusivos e modernos. Inspiradas no trabalho dos 

designers mais célebres do mundo da moda, as coleções ESSENTIAL LOOKS desafiam a imaginação e 

criatividade dos profissionais de cabeleireiro para o outono/inverno 2015. 

As principais tendências da passerelle foram condensadas em três looks deslumbrantes: Silver Glory, 

Layered Chic e Heritage Blend. 

 

A 38ª edição de ESSENTIAL LOOKS tem por base uma temática que atualmente atravessa uma revolução 

social: o amadurecimento. A coleção Age of Beauty da Schwarzkopf Professional redefine o conceito de 

idade e assume uma posição clara realçando a beleza e a individualidade das mulheres maduras ao invés 

de disfarçar os sinais da idade. 

 

 “As mulheres maduras procuram cada vez mais celebrar a sua individualidade sem deixar de seguir ao 

mesmo tempo as tendências atuais,” explica Simon Ellis, Director Criativo Internacional da Schwarzkopf 

Professional, relevando a mensagem central da coleção Age of Beauty. “A coleção é dedicada às 

preferências de estilo individuais das consumidoras maduras e disponibiliza técnicas e produtos 

especialmente adaptados às necessidades específicas dos seus cabelos.”  

 

ESSENTIAL LOOKS 2:2015 

Essential Looks assimilou a matéria-prima das tendências globais e adaptou-as de modo a poderem ser 

trabalhadas nos salões de todo o mundo - dentro da coleção Age of Beauty. Cada corte e coloração é 

parte integrante de toda a direção da tendência – conjugado através de uma série de looks chave. 

 

Para cada tendência da estação, a Schwarzkopf Professional faz uma abordagem global conjugando 

moda e cabelos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Tendências-chave na Coleção Age of Beauty ESSENTIAL LOOKS Autumn/Winter 2015: 

 

SILVER GLORY 
Tendência 
“A tendência Silver Glory traduz os clássicos intemporais que os 
consumidores adoram pela elegância e detalhe,” explica Steve Hogan, 
Director Criativo de ESSENTIAL LOOKS. Para esta temporada as casas 
de moda e os seus designers trazem-nos de volta o preto em 
elegantes e femininos fatos com calças de corte reto. Como peça 
básica, o sempre atual vestido preto também não foi esquecido. 

Clássico e intemporal são as características presentes nesta tendência 
que também podem ser encontradas nos salões Schwarzkopf 
Professional. 

  
Cabelos 
Com a coloração IGORA ROYAL ABSOLUTES SILVERWHITE, a tendência 
Silver Glory celebra o cabelo maduro e grisalho e realça a beleza da 

sua cor natural. Refinados com reflexos prateados, os tons cinza ganham um novo brilho. Resultado: Cor 
perfeita! Tanto em cortes clássicos, como o elegante bob, ou em looks arrojados estilizados com 
produtos “must have” da gama de styling OSiS+ Session Label, os cabelos grisalhos exalam beleza em 
diferentes formas e nuances. 
 
 
LAYERED CHIC 

Tendência 
É tempo de sobreposições e texturas contrastantes! A próxima estação 
proclama o regresso das malhas volumosas e da sobreposição de peças, 
sendo marcada por combinações ilimitadas de tops longos sobre 
vestidos e cardigans debaixo de capas. “Layered Chic resulta numa 
afirmação de moda ousada, porém, simples.,” diz Steve Hogan.  
 
Cabelos 
Nos cabelos, os looks Layered Chic apresentam formas trabalhadas em 
diferentes texturas, tanto em cortes curtos como em cabelos compridos, 
garantindo um estilo expressivo. Na cor destacam-se combinações 
harmoniosas de tons intensos e suaves IGORA ROYAL ABSOLUTES que 
oferecem a máxima cobertura. Recorrendo a técnicas de “face framing”, 
os tons mais claros criam uma moldura em torno do rosto para o 

enquadrar de forma lisonjeadora e natural. 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 
 

 

HERITAGE BLEND 
Tendência 
Heritage Blend faz reviver os padrões axadrezados adicionando ousadia 
ao estilo clássico. À pergunta “qual é o dress code para a sua idade?”, a 
resposta é: Natural, confiante e único!  
 
Cabelos 
“Esta tendência é uma afirmação de estilo verdadeira”, refere Steve 
Hogan. Em conjunto com cortes frescos e formas modernas e 
estruturadas, o tom de coloração certo garante o aspeto natural 
desejado. À medida que amadurecemos o cabelo perde brilho e força e 
o tom de pele tende a aclarar, assim a tendência é procurar colorações 
que tornem o look tão natural quanto possível. Com a coloração IGORA 
ROYAL ABSOLUTES AGE BLEND o brilho natural é devolvido ao cabelo 
maduro. Os dez novos tons disponíveis fundem-se na cor natural dos 

cabelos para criar um efeito natural, com brilho e que complementa o tom de pele. Os looks 
descontraídos, com texturas e formas modernas estão na ordem do dia para esta tendência. Os 
produtos de styling usados são leves, não sobrecarregam o cabelo e criam uma sensação de cabelo mais 
forte e com mais corpo para estilos fáceis de criar e manter. 
Confiante, singular e atenta às tendências – essa é a nova atitude das mulheres maduras.  
  
 

 

 

Para mais informações sobre a Schwarzkopf Professional visite: 

www.schwarzkopf-professional.pt  

Facebook em Schwarzkopf Professional Portugal News 
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