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OSiS+ Soft Glam: As melhores sugestões de tranças
para sunsets e festivais
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 em qualquer
evento este Verão, desde os sunsets na praia aos festivais de música.
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, quer seja para dar um toque
especial ao nosso visual diário, como para assumir um look especial para os sunsets e festivais
de música que se avizinham.
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.
Apanhado com Trança
Como conseguir o look*:
1- Com o cabelo seco, crie uma trança francesa ao contrário (comece perto
do pescoço e vá subindo), terminando com a técnica de trança clássica;
2- Faça um rabo-de-cavalo alto com a parte clássica da trança e com o
restante cabelo solto.
3- Enrole o rabo-de-cavalo num coque e prenda-o com ganchos.
Produtos ideais para conseguir o look:
OSiS+ Soft Glam Spray Essencial de Preparação, P.V.P. recomendado** 200 ml, 15,10€
OSiS+ Soft Glam Laca de Brilho com Fixação Forte, P.V.P. recomendado** 200 ml, 12,70€
Tiara trançada
Como conseguir o look*:
Para obter um bob comprido ondulado, segure 3 madeixas de cabelo para o
lado direito e crie uma trança francesa. Prenda a trança com ganchos para
cabelo e repita o mesmo processo no outro lado.
Produtos ideais para conseguir o look:
OSiS+ Soft Glam Geleia para Ondas e Brilho, P.V.P. recomendado** 150
ml, 15,45€
OSiS+ Soft Glam Laca de Brilho com Fixação Forte, P.V.P. recomendado** 200 ml, 12,70€
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Franja trançada com coroa de flores
Como conseguir o look*:
1- Segure três secções na parte da frente e faça uma trança francesa no
contorno do rosto. Acrescente mais cabelo a cada madeixa e siga a trança
até chegar atrás da orelha.
2-Prenda o resto do cabelo do lado direito perto da trança com um gancho.
Use a trança e duas madeixas de cabelo para criar a trança longa de lado.
3- Torne o penteado mais apelativo e interessante usando uma coroa de
flores presa dos dois lados com ganchos para cabelo.
Produtos ideais para conseguir o look:
OSiS+ Soft Glam Spray Essencial de Preparação, P.V.P. recomendado** 200 ml, 15,10€
OSiS+ Soft Glam Laca de Brilho com Fixação Forte, P.V.P. recomendado** 200 ml, 12,70€
Trança e ondulado de praia
Como conseguir o look*:
Ondulado de praia:
1- Para criar um ondulado de praia, comece a trança francesa da frente e
crie meia trança francesa. Repita o mesmo processo no outro lado.
2- Deixe o cabelo secar naturalmente e depois de seco desfaça as tranças.
Adicione a trança:
1-Crie uma trança espinha, com duas grandes secções na parte de trás da
cabeça, e termine prendendo-a com um elástico.
Produto ideal para conseguir o look:
OSiS+ Soft Glam Spray Salino, P.V.P. recomendado** 200 ml, 15,45€
Trança coroa
Como conseguir o look*:
1- Comece a trança francesa na linha do contorno do rosto.
2- Continue a trança em torno do rosto até à nuca e de novo pelo
outro lado. Prenda o final da trança com um elástico e esconda-o
debaixo da trança.
3- Molde a trança com a mão para um efeito desestruturado e, para
terminar, prenda a trança com ganchos para cabelo.
Produto ideal para conseguir o look:
OSiS+ Soft Glam Spray Salino, P.V.P. recomendado** 200 ml, 15,45€
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Trança descontraída
Como conseguir o look*:
1-Segure 3 madeixas grandes de cabelo para o lado e faça uma trança
tradicional;
2- Quando terminar a trança, prenda-a com um elástico para o cabelo;
3- Alargue/ desfaça a trança para conseguir um efeito destruturado
Produtos ideais para conseguir o look:
OSiS+ Soft Glam Spray Salino, P.V.P. recomendado** 200 ml, 15,45€
OSiS+ Soft Glam Laca de Brilho com Fixação Forte, P.V.P. recomendado**
200 ml, 12,70€
Trança escondida
Como conseguir o look*:
1-Separe 3 madeixas na linha do contorno e faça uma trança em direção
à orelha, enquanto vai adicionando mais cabelo a cada madeixa.
2-Termine a trança de forma clássica abaixo da orelha;
3-Use um gancho para prender a parte solta da trança na zona do
pescoço.
Produtos ideais para conseguir o look:
OSiS+ Soft Glam Espuma de Brilho e Volume, P.V.P. recomendado**
200 ml, 12,80€
OSiS+ Soft Glam Elixir de Brilho Anti-Crespo, P.V.P. recomendado** 75 ml, 15,45€
Bob Ondulado
Como conseguir o look*:
1- Com o cabelo húmido, torça pequenas secções do cabelo. As
madeixas torcidas vão dar uma textura ondulada com um aspeto mais
natural;
2- Deixe o cabelo secar ao natural.
3- Desenrole as madeixas que secaram ao natural.
Produtos ideais para conseguir o look:
OSiS+ Soft Glam Geleia para Ondas e Brilho Sem Secar, P.V.P.
recomendado** 150 ml, 15,45€
OSiS+ Soft Glam Laca Brilho com Fixação Forte, P.V.P. recomendado** 200 ml, 12,70€
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Produtos disponíveis em salões Schwarzkopf Professional
*Ver imagem de passo a passo enviada em anexo
**Suscetível a modificação de acordo com o livre critério do distribuidor
Para mais informações, por favor entre em contacto com:
Agência de Relações Públicas
Margarida Caparica & Patrícia Pereira
Hill + Knowlton Strategies Portugal
Telefone: 21 413 62 00
Telemóveis: 91 994 80 20/91 999 24 52
E-Mails: margarida.caparica@hkstrategies.com
patricia.pereira@hkstrategies.com
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).
Sobre a Henkel Ibérica
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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