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OSiS+ Made to Create   

SEDUCTION IS ALL ABOUT STYLING 

Neste S. Valentim a Schwarzkopf Professional sugere a gama OSiS+ para 

alcançar o hairstyling que promete surpreender a cara metade no dia mais 

apaixonado do ano.  

 

Mesmo a tempo daquele jantar especial, a inovadora gama OSiS+ da Schwarzkopf 

Professional permite conseguir em poucos minutos os resultados que pareciam inalcançáveis. 

Um sortido de produtos estrela e icónicos, de elevada performance, com texturas únicas e 

fáceis de trabalhar que possibilitam a criação dos looks mais desejados e sedutores, lisos, 

caracóis, ondulados, com volume, desalinhados ou polidos, sem ter de ir ao cabeleireiro. 

 

A gama OSiS+ representa um conjunto de aliados verdadeiramente profissionais que 

permitem explorar ao máximo a criatividade de modo a construir e personalizar os diferentes 

estilos. Uma base perfeita para domar os fios mais rebeldes ou proporcionar um incrível 

volume. Fórmulas de alto desempenho que criam penteados diferenciadores com efeitos mate 

intensos até resultados finais com alto brilho, uma fixação suave ou controlo total. Toda a linha 

oferece ainda proteção térmica.  

 

No dia 14 de fevereiro a Schwarzkopf Professional garante recriar sem esforço infinitas 

opções de styling inspiradas nas tendências direcionais, nas interpretações do estilo de vida 

urbano e na criatividade autêntica de cada casal.  

 

 

 

 

GET THE LOOK 
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DESTRUTURADOS  

 

OSiS+ Mighty Matte 

 

Textura Mate – Controlo ultra forte 

Possibilita fixação extrema, efeito mate, forte textura e 

separação. Aplica-se em cabelo seco, trabalhando uma pequena 

quantidade de produto com as mãos e permitindo um controlo 

duradouro do estilo. Elimina-se facilmente com a lavagem.  

85ml 15,45 EURO (PVP recomendado)* 

 

 

OSiS+ Dust It 

  

Style – Controlo ligeiro 

Possibilita um efeito mate e áspero com forte controlo e separação. 

Fixação duradoura e forte textura, permite controlo do volume até 24h. 

Pó ligeiro aplicado sobre o cabelo seco.  

10g 14,15 EURO (PVP recomendado)* 

 

 

 

 

 

 

 

POLIDOS 

  

OSiS+ Play Tough 
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Play Style – Controlo ultra forte 

Permite uma fixação e definição ultra forte para estilos à prova de água. A 

aplicação antes do produto secar é flexível e possui uma consistência que não 

cola. Fácil de trabalhar, aplicando uma pequena quantidade nas mãos e 

posteriormente sobre o cabelo húmido ou seco.  

150ml 15,45 EURO (PVP recomendado)* 

 

OSiS+ Damped  

  

Play Style – Controlo médio 

Ideal para conseguir o look de efeito molhado e com um controlo flexível do 

estilo. Permite textura e um brilho excecional. Aplicar sobre o cabelo seco. 

200ml 15,45 EURO (PVP recomendado)* 

 

 

 

 

*valor suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda. 

A gama OSiS+ eleva o styling feito em casa ao patamar profissional e permite dar vida aos 

penteados mais criativos onde a imaginação é o limite. Todos os produtos estão disponíveis 

em salões de cabeleireiro Schwarzkopf Professional. 

 

Sobre a Henkel Internacional   

A Henkel opera globalmente com um portfólio bem equilibrado e diversificado. A empresa detém 

posições de liderança com as suas três unidades de negócios, tanto em empresas industriais quanto 

de consumo, graças à força das marcas, inovações e tecnologias. A Henkel Adhesive Technologies é 

líder global no mercado de adesivos em todos os segmentos da indústria em todo o mundo. Nos seus 

negócios de Laundry & Home Care e Beuty Care, a Henkel ocupa posições de liderança em muitos 
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mercados e categorias em todo o mundo. Fundada em 1876, a Henkel faz uma retrospetiva a mais de 

140 anos de sucesso. Em 2015, a Henkel registou vendas de 18,1 mil milhões de euros (20,1 mil 

milhões de dólares), lucro operacional ajustado de 2,9 mil milhões de euros (3,2 mil milhões de dólares). 

As suas três principais marcas, Persil (detergente), Schwarzkopf (cabelo) e Loctite (adesivo) geraram 

mais de 6 mil milhões de euros (cerca de US $ 6,6 mil milhões) em vendas combinadas. A Henkel 

emprega cerca de 50.000 pessoas em todo o mundo - uma equipe apaixonada e altamente 

diversificada, unida por uma forte cultura empresarial, um objetivo comum para criar valor sustentável 

e valores partilhados. Como líder reconhecida em sustentabilidade, a Henkel ocupa posições de 

destaque em muitos índices e classificações internacionais. As ações preferenciais da Henkel estão 

listadas no índice alemão de ações DAX. Para obter mais informações, visite www.henkel.com. 

Para mais informações:  

Contacto:    MEDIA CONSULTING   
 Catarina Maçãs  
Telemóvel: 910 906 007 
Email: catarina.macas@mediaconsulting.pt    
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