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IGORA COLOR10: a primeira coloração permanente em 

apenas 10 minutos  
 

Vivemos cada vez mais a um ritmo alucinante e todos os minutos contam. Com a correria do 

dia-a-dia muitas vezes o cuidado com a imagem acaba por ficar para segundo plano e as 

idas ao salão tornam-se cada vez mais espaçadas. É por isso importante oferecer soluções 

que vão de encontro às necessidades dos clientes e os serviços express de alta qualidade 

são um serviço obrigatório!  

 

IGORA COLOR10, da Schwarzkopf Professional, é a solução perfeita para as 

clientes que não têm muito tempo para passar no salão e na grande maioria 

das vezes aproveitam a meia hora que surge entre deixarem os filhos na 

escola e entrarem no trabalho, ou a hora de almoço, para irem até ao salão. 

IGORA COLOR10 é a primeira coloração permanente profissional que 

proporciona uma cobertura perfeita de cabelos brancos e um nível de cuidado 

máximo em apenas 10 minutos.  

 

Graças à sua tecnologia inovadora, em que os aminoácidos são o grande 

segredo, IGORA COLOR10 equilibra e fortalece a estrutura proteica do 

cabelo, melhorando a sua condição. Os aminoácidos reconstrutores, Arginina 

e Glicina, transportam pigmentos de cor de elevado desempenho ao interior 

da estrutura capilar num espaço de tempo muito reduzido, o que permite 

conseguir uma coloração perfeita em 10 minutos.  

 
26 tons para resultados ainda mais impressionantes 
 
Para uma maior versatilidade, IGORA COLOR10 apresenta um total de 26 tons, que vão desde 

beges a dourados ricos passando por luxuosos marrons. IGORA COLOR10 é perfeita para 

conseguir dar uma nova vida e brilho ao cabelo, cobrindo até 100% de cabelos brancos.   

 

Não perca mais tempo e inclua Igora Color 10 no seu leque de produtos para que as suas clientes 

possam começar já a optar por uma coloração rápida e eficaz.   

 

Para mais informações, por favor entre em contacto com: 

Agência de Relações Públicas 
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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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