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Schwarzkopf Professional apresenta uma nova
categoria de produtos- Strong Bonds
As tecnologias bonding estão a evoluir de uma simples tendência para um serviço
obrigatório nos salões de cabeleireiro. A Schwarzkopf Professional orgulha-se de apresentar
a sua nova categoria de produtos Strong Bonds, uma solução de alta qualidade para a
proteção e fortalecimento do cabelo durante os processos químicos.

A categoria Strong Bonds é composta por três tipos de serviços em que as gamas de produtos
FIBREPLEX, IGORA ROYAL HIGHLIFTS e BC FIBRE FORCE desempenham um papel
fundamental para alcançar o objetivo de um cabelo mais saudável:
 A linha FIBREPLEX desempenha o principal papel no serviço de BOND ENFORCING ao
criar ligações e selar os pigmentos de cor em cabelos com coloração, conseguindo assim
uma maior durabilidade da cor e reduzindo a quebra do cabelo até 94%*.
 Através da utilização de IGORA ROYAL HIGHLIFTS, durante o serviço COOL BLONDE &
BOND, é possível conseguir os louros mais frios de sempre. Agora com a incorporação do
passo 1 de FIBREPLEX na sua composição, ao utilizar IGORA ROYAL HIGHLIFTS a
quebra do cabelo fica reduzida ao mínimo, as ligações ficam reestabelecidas
automaticamente e é possível alcançar novos padrões de aclaramento. No final do
processo, o cabelo fica reforçado e apresenta uma qualidade superior.
 BC FIBRE FORCE é o segredo por detrás do serviço BOND CONNECTOR, responsável
por reestabelecer as ligações capilares. Com um nível de cuidado elevado, a utilização de
BC FIBRE FORCE atribui ao cabelo um escudo laminado em torno da superfície capilar
fazendo com que este se torne 10x mais resistente à quebra**, adquira uma suavidade e
brilho reais e restabeleça a sua integridade a 100%.
A categoria Strong Bonds e as novas gamas Fibreplex, Igora Royal Highlifts e BC Fibre Force
encontram-se disponíveis em salões de cabeleireiro Schwarzkopf Professional.
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*Serviço de Descoloração com FIBREPLEX vs Serviço de Descoloração
***Quando utilizado com o regime BC Fibre Force Bond Connector
Para mais informações, por favor entre em contacto com:
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Margarida Caparica
Hill + Knowlton Strategies Portugal
Telefone: 21 413 62 00
Telemóveis: 91 994 80 20
E-Mails: margarida.caparica@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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