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27 de Setembro 2016 

 
Coloque o seu salão na vanguarda com o novo 

ColorMelter   
 

 
 

Chegou a altura de diferenciar o seu salão e oferecer às suas clientes colorações 

personalizadas. Deixe a sua criatividade fluir, com ColorMelter as possibilidades são infinitas 

e os resultados não podiam ser mais versáteis e rápidos. Para quem procura uma cor com 

intensidade natural, a combinação de ColorMelter e Essensity é a solução perfeita.  

 

A Schwarzkopf Professional é reconhecida por disponibilizar soluções que permitem conseguir 

resultados perfeitos e feitos à medida de cada cliente. O novo ColorMelter vai fazer com que o seu 

salão se destaque da concorrência ao permitir-lhe aplicar uma mistura de duas ou três cores de 

uma vez, fugindo à tradicional coloração de um só tom, e oferecendo aos seus clientes resultados 

de cor personalizados. 

 

O novo ColorMelter, através da sua inovadora ferramenta de coloração composta por uma paleta 

para mistura das cores e uma esponja para aplicação, permite misturar até três cores através de 

um único passo e realizar as melhores técnicas de coloração de forma fácil e rápida. ColorMelter 

garante a cobertura de cabelos brancos até 100% e é até 50% mais rápido do que qualquer outra 

técnica de madeixas ou nuances. Graças ao seu portfólio reestruturado em duos e trios de cor, 

ColorMelter permite simular na perfeição os reflexos de cor naturais do cabelo virgem.  
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A esponja de mistura ColorMelter permite a realização rápida e eficiente de técnicas de coloração, 

quer pretenda madeixas mais ou menos acentuadas, uma coloração total, ou optar por técnicas 

como balayage ou ombré. Com ColorMelter, linhas mais carregadas e transições de cor visíveis, 

que por vezes aconteciam ao utilizar outras técnicas de coloração, são agora uma coisa do 

passado.  

 

Combine ColorMelter e Essensity para resultados de cor ainda mais naturais 

 

Se as suas clientes procuram uma coloração com uma intensidade mais natural a 

solução está em optar pela utilização de ColorMelter e Essensity. A coloração 

permanente à base de óleos está disponível em vários tons com reflexos de cor que 

se adaptam à cor natural do cabelo, respeitam os reflexos multi-tons e conferem até 

100% de cobertura de cabelos brancos e até 5 tons de aclaramento. Ao utilizar 

Essensity com ColorMelter, as transições de cor são impercetíveis permitindo 

alcançar um resultado natural.  

 

ColorMelter e Essensity encontram-se disponíveis em salões de cabeleireiro Schwarzkopf 

Professional.  
 

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 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  


