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OSiS+ by Schwarzkopf Professional        

 

Personalize o seu cabelo de uma forma única com 
OSiS+ 

 
A linha vermelha de Textura da OSiS+ torna mais fácil e rápido moldar o seu cabelo para 

conseguir o look que procura este verão.  

 

Com a linha de Textura OSiS+ é agora mais fácil criar visuais diferenciadores, quer procure um 

resultado mate intenso ou um cabelo super brilhante. Graças às doze fórmulas de alta 

performance que os compõem, cada um dos 12 produtos da gama tem uma função de 

texturização específica, o que torna as possibilidades infinitas. Só precisa escolher qual o visual 

que quer adotar e utilizar o produto certo.  

 

Controlo máximo e efeito molhado 

 

OSiS+ Mighty Matte é um creme mate que 

proporciona um controlo extremo e uma separação e 

textura fortes. Elimina-se facilmente com a lavagem.  

 

OSiS+ Damped é a primeira pomada com doseador 

que permite a criação de visuais flexíveis de efeito 

molhado e com um brilho luminoso.  

 

Textura e brilho 

 

OSiS+ Thrill define o penteado escolhido com 

separação, atribuindo brilho ao cabelo graças às fibras 

mega elásticas e à goma fibrosa que fazem parte da 

sua composição. A goma elástica com fibras 

resistentes proporciona ainda um controlo forte e um 

acabamento moldável. 

 

OSiS+ Rock Hard permite trabalhar o cabelo com 

facilidade e conseguir looks duradouros com fixação extrema graças à fixação ultra forte deste 

produto. Fácil de eliminar com a lavagem. 
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OSiS+ G. Force perfeito para cabelos rebeldes tem um 

forte controlo da textura e uma fixação duradoura. 

Elimina-se facilmente com a lavagem.  

OSiS+ Play Tough é um gel à prova de água com uma 

fixação ultra forte que oferece uma fixação consistente 

sem deixar o cabelo pegajoso, dando ao cabeleireiro 

inúmeras possibilidades de styling. 

 

OSiS+ Dust it pó ultra ligeiro que confere textura e um controlo flexível. Com um efeito mate e 

fixação suave dá ao cabelo uma sensação natural. 

 

OSiS+ Mess Up, creme mate com controlo flexível que permite moldar o cabelo atribuindo-lhe 

um acabamento mate.  

 

OSiS+ Whipped Wax cera leve, eficaz e fácil de usar, permite criar diversos looks atribuindo 

um brilho natural, sem gordura, ao cabelo.   

 

OSiS+ Flexwax cera com textura e separação fortes. Atribui um brilho natural e uma 

consistência cremosa ao cabelo sem sobrecarregar. Elimina-se facilmente com a lavagem. 

 

Caracóis e volume 

 

OSiS+ Volume Up atribui ao cabelo volume 

instantâneo texturizado. 

 

OSiS+ Refresh Dust com um controlo ligeiro e 

separação atribui um volume incrível ao cabelo 

mantendo-o com um aspeto fresco durante mais 

tempo.  

 

Linha OSiS+ para texturizar completa: 

 

NOVO: OSiS+ Damped, 200 ml, 15,45 € (P.V.P. Recomendado*) 

NOVO: OSiS+ Play Tough, 150 ml, 15,45 € (P.V.P. Recomendado*) 

NOVO: OSiS+ Mighty Matte, 85 ml, 15,45 € (P.V.P. Recomendado*) 

OSiS+ Dust it, 10 g, 14,15 € (P.V.P. Recomendado*) 

OSiS+ Refresh Dust, 300 ml, 15,45 € (P.V.P. Recomendado*) 

OSiS+ Volume Up, 250 ml, 15,45 € (P.V.P. Recomendado*) 

OSiS+ G. Force, 150 ml, 14,15 € (P.V.P. Recomendado*) 
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OSiS+ Rock Hard, 150 ml, 14,15 € (P.V.P. Recomendado*) 

OSiS+ Thrill, 100 ml, 14, 15 € (P.V.P. Recomendado*) 

OSiS+ Whipped Wax, 85 ml, 14, 15 € (P.V.P. Recomendado*) 

OSiS+ Mess Up, 100 ml, 14, 15 € (P.V.P. Recomendado*) 

OSiS+ Flexwax, 85 ml, 14,15 € (P.V.P. Recomendado*) 

 

A gama OSiS+ já se encontra disponível em salões de cabeleireiro Schwarzkopf Professional. 

 

*PVP Recomendado: Suscetível a alteração de acordo com o livre critério do ponto de venda 

 

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. 

 

mailto:rmilne@bell-pottinger.co.uk
mailto:patricia.pereira@hkstrategies.com
http://www.henkel.com/
http://www.henkel.es/

