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OSiS+ Soft Glam: Penteados perfeitos para um
casamento de sonho
A moda das tranças veio para ficar e as possibilidades são infinitas. OSiS+ Soft Glam
sugere diferentes tipos de penteados que vão ajudá-la a estar magnífica no próximo
casamento, quer seja noiva ou convidada.
Aquilo que se pretende cada vez mais são looks simples e desestruturados.
As tranças, devido à sua versatilidade, são uma opção cada vez mais
procurada, principalmente para festas e cerimónias.
Perfeitas tanto para cabelos médios ou longos, pode optar por tranças
laterais, embutidas desde a franja ou em espinha. Basta dar asas à
imaginação e com a ajuda dos produtos OSiS+ Soft Glam conseguirá obter
um resultado perfeito, ao mesmo tempo que mantém o seu cabelo hidratado
e com um brilho delicado.
Para preparar o cabelo para qualquer tipo de penteado, opte por OSiS+ Soft Glam Spray
Essencial de Preparação, este é um spray versátil que não só desembaraça o cabelo como
lhe atribui volume e brilho. Funciona ainda, como protetor do calor dos aparelhos de styling,
raios UV e danos provocados pela escovagem. Melhora a textura do cabelo e funciona como
uma base perfeita para a realização de penteados. Se o seu cabelo tem tendência para
assumir um aspeto frisado, opte por OSiS+ Soft Glam Elixir de Brilho Anti-Crespo, este
produto suaviza e tem uma função anti frizz, atribuindo ao cabelo um toque aveludado e um
brilho fantástico.
Perfeito para semi-apanhados, OSiS+ Soft Glam Geleia para Ondas e
Brilho Sem Secar, é uma geleia ligeira que lhe vai permitir criar e
definir a parte do cabelo que fica solta para que assuma um ondulado
de praia. Proporciona hidratação ao cabelo e permite usar técnicas de
secagem ao natural. A sua fórmula com partículas de brilho e minerais
líquidos confere um brilho delicado ao cabelo. Outro produto perfeito
para secagem de cabelo ao natural e ondas naturais é OSiS+ Soft
Glam Spray Salino Sem Secar. Este é o primeiro spray salino com
óleo de coco, infundido com minerais líquidos, que combina uma textura desestruturada e
fixação com um toque e sensação suaves. Permite utilizar técnicas de secagem ao natural.
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Para ajudar a fixar o cabelo na execução de apanhados, pode optar por
OSiS+ Soft Glam Espuma de Brilho e Volume (espuma cremosa com
efeito push-up que atribui volume ao cabelo sem sobrecarregar, atribuindo
suavidade e protegendo-o contra os raios UV.
Para finalizar qualquer tipo de penteado, termine com
OSiS+ Soft Glam Laca de Brilho com Fixação Forte.
Esta é uma laca com um brilho glamoroso proveniente do efeito dos
minerais líquidos, possui uma fixação forte mas não pegajosa, deixando o
cabelo com um toque aveludado.
Produtos OSiS+ Soft Glam:
OSiS+ Soft Glam Spray Essencial de Preparação, P.V.P. recomendado* 200 ml, 15,10€
OSiS+ Soft Glam Elixir de Brilho Anti-Crespo, P.V.P. recomendado* 75 ml, 15,45€
OSiS+ Soft Glam Geleia para Ondas e Brilho, P.V.P. recomendado* 150 ml, 15,45€
OSiS+ Soft Glam Spray Salino, P.V.P. recomendado* 200 ml, 15,45€
OSiS+ Soft Glam Espuma de Brilho e Volume, P.V.P. recomendado* 200 ml, 12,80€
OSiS+ Soft Glam Laca de Brilho com Fixação Forte, P.V.P. recomendado* 200 ml, 12,70€
Produtos e serviços disponíveis em salões Schwarzkopf Professional
*Suscetível a modificação de acordo com o livre critério do distribuidor
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Sobre a Henkel Internacional
A Henkel opera a nível mundial com as principais marcas e tecnologias em três unidades de negócio: Detergentes e Cuidados
Domésticos, Cuidados de Beleza e Tecnologias de Adesivos. Fundada em 1876, a Henkel detém posições globais de liderança de
mercado, tanto na área de consumo como em negócios industriais com marcas bastante conhecidas como Persil, Schwarzkopf e
Loctite. A Henkel emprega cerca de 50.000 pessoas e no ano fiscal de 2015 registou uma faturação de 18,1 mil milhões de euros e
lucro operacional ajustado de 2,9 mil milhões de euros. As ações preferenciais da Henkel encontram-se listadas no índice de ações
Alemão (DAX).
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Em Espanha a Henkel Ibérica instalou-se em 1961 após a compra da empresa espanhola Gota de Ámbar. Em 1970 entrou
também no mercado português. A companhia conta com um centro de produção e quatro centros de distribuição próprios na
Península Ibérica e cerca de 1.000 empregados. Além disso dispõe de três centros e uma spin-off de I+D para o desenvolvimento
de adesivos a nível mundial. No ano de 2015, as ventas dos três negócios da Henkel Ibérica alcançaram vendas globais de mais
de 500 milhões de euros.
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