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Advanced Bonding System  
 

BLONDME garante louros perfeitos e 
personalizáveis com máxima proteção  

A gama BLONDME da Schwarzkopf Professional é a única no mercado 

verdadeiramente dedicada aos louros e conta agora com a revolucionária 

Tecnologia Bonding integrada. 

 

As clientes louras esperam resultados perfeitos, personalizáveis e únicos. No entanto, 

fazer face a bases irregulares e estruturas de cabelo delicadas são apenas alguns dos 

desafios a ultrapassar para atingir a perfeição. Esta é a principal razão para a criação 

de BLONDME. Aperfeiçoada com a revolucionário Tecnologia Bonding, com esta 

gama é possível escolher o louro que melhor define cada mulher: Confiante, 

Poderoso, Individual ou Icónico. 

 

Uma gama altamente especializada que disponibiliza serviços de coloração, 

descoloração e tonalização, garantindo quebra minimizada do cabelo durante todo o 

processo. BLONDME é a única marca que permite alcançar todos os tons de louro de 

modo personalizado, ao desejo de cada cliente e de acordo como seu tipo de cabelo, 

através de produtos de fácil utilização.  

 

BLONDME garante qualidade superior do cabelo louro, mesmo nas situações mais 

exigentes. Os serviços de Bonding Premium incluem cobertura de brancos, madeixas 

e descoloração. BLONDME Descoloração Premium Reforçadora de Pontes 9+ 

http://www.schwarzkopf-professional.pt/skp/pt/pt/home/produtos/coloracao/blondme/tecnologia.html
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oferece até 9 tons de aclaramento imbatíveis, tornando-a na mais poderosa 

descoloração do mercado.  

 

Para que objetivos podem ser utilizados os produtos BLONDME? 

Lesley Jennison –  Embaixadora Global em Coloração para a Schwarzkopf 

Professional e hairstylist de estrelas como Gwyneth Paltrow e Elle McPherson - e Kim 

Vō - Embaixador Global BLONDME e hairstylist de Katherine Heigl e Kate Hudson - 

selecionaram um conjunto de looks louros deslumbrantes e serviços para novos 

louros.  

 

Lesley Jennison recomenda, por exemplo, a utilização do BLONDME Descoloração 

Premium Reforçadora de Pontes 9+ e o BLONDME Bond Enforcing Creme de 

Coloração para Madeixas para as transformações de cores escuras em louros, de 

modo a alcançar o máximo brilho. Para criar louros platinados ou frios, a grande 

tendência do momento, opta pelo uso do BLONDME Bond Enforcing Creme Aclarante. 

Para um sensacional tom metálico ou cinza aconselha os Cremes Tonalizantes e os 

seus fantásticos tons pastel.  

 

“Para um look menos radical, sugiro o look Caramel Glow, utlizando o Paint On Creme 

Aclarante”, diz Kim Vō. “As minhas clientes ambicionam louros brilhantes e bonitos, 

que iluminam. A chave para o sucesso é singularizar ao máximo, de acordo com a 

personalidade, o tom de pele e a cor dos olhos de cada cliente”, acrescenta. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  
Página 3 de 5 

Gama BLONDME Descoloração 

 

 

Descoloração Premium Reforçadora de Pontes 9+   

Descoloração em pó de alta performance para máximo aclaramento até 9 tons. 

Qualidade do cabelo superior graças à proteção capilar, com criação e manutenção 

das pontes da fibra capilar, durante o processo. Quebra de cabelo minimizada. 

 

Paint On Creme Aclarante  

Descoloração em creme, sem amoníaco, para técnicas de mão livre ou aplicações 

precisas. Até 7 tons de aclaramento. Qualidade do cabelo superior graças à proteção 

capilar, com criação e manutenção das pontes da fibra capilar, durante o processo. 

Quebra de cabelo minimizada. 

 

BLONDME Creme de Tonalização Fria 

Aditivo que permite aclaramento e tonalização num só passo. Até 8 tons de 

aclaramento.  
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Gama BLONDME Aclaramento e Cobertura de Brancos  

 

 

Bond Enforcing Creme Aclarante 

Creme para aclaramento e tonalização num só passo. Até 5 tons de aclaramento. 

Protege a fibra capilar durante o processo para minimizar a quebra do cabelo. 

 

Bond Enforcing Creme de Aclaramento e Cobertura de Brancos 

Combinação ótima entre aclaramento (até 4 tons) e cobertura de brancos (garante até 

100%). Protege a fibra capilar durante o processo para minimizar a quebra de cabelo.  

 

Bond Enforcing Creme de Coloração para Madeixas 

Aclara cabelo escuro virgem ou com coloração prévia até 5 tons de aclaramento. 

Indicado para todas as técnicas de aplicação fora do couro cabeludo, incluindo a 

técnica de aplicação mão livre. Protege a fibra capilar durante o processo para 

minimizar a quebra do cabelo. 

 

Gama BLONDME Tonalização e Neutralização   
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Cremes Tonalizantes 

Tons pastel intermixáveis para criatividade ilimitada. Para cabelos previamente 

aclarados ou louros naturais. 

 

Blushes Instantâneos  

Sprays em tons pastel para reflexos translúcidos. Pigmentos diretos para resultados 

de cor temporários até 3 lavagens. Prático, sem necessidade de enxaguar. 

250ml, 14,85 EURO (PVP recomendado)* 

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

 

A gama BLONDME Descoloração e Coloração já está disponível em salões de 

cabeleireiro Schwarzkopf Professional.  

 
Sobre a Henkel Internacional  

 
A Henkel opera globalmente com um portefólio bem equilibrado e diversificado. A empresa detém 
posições de liderança com as suas três unidades de negócios, tanto em empresas industriais como de 
consumo, graças à força das marcas, inovações e tecnologias. A Henkel Adhesive Technologies é líder 
mundial no mercado de adesivos em todos os segmentos da indústria. Nos seus negócios de Laundry 
& Home Care e Beauty Care, a Henkel ocupa posições de liderança em muitos mercados e categorias 
em todo o mundo. 
Fundada em 1876, a Henkel faz uma retrospetiva a mais de 140 anos de sucesso. Em 2016, a Henkel 
registou vendas de 18.714 milhões de euros, lucro operacional ajustado de 3.172 milhões de euros. A 
Henkel emprega mais de 50.000 pessoas em todo o mundo - uma equipa apaixonada, altamente 
diversificada e unida por uma forte cultura empresarial, um objetivo comum de 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  
Phone +351 910 906 007   
Email catarina.macas@mediaconsulting.pt                                
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