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Keratin Color, a resposta perfeita na cobertura
de cabelos brancos
Mais tarde ou mais cedo os cabelos brancos aparecem
e passam a ser uma preocupação. O recurso à
coloração é uma das soluções mais procuradas para
devolver a cor e o brilho ao cabelo. Keratin Color é a
resposta da Schwarzkopf para as mulheres que querem
manter um look sofisticado e cuidado, numa aplicação
prática no conforto do lar, pois todos os seus tons
garantem 100% de cobertura dos cabelos brancos.
São 16 os tons disponibilizados por Keratin Color, cuja
fórmula, para além de uma cobertura total de brancos,
da raiz até às pontas, cuida e protege o cabelo,
prevenindo a quebra até 80% *. Graças ao seu complexo
de queratina e pigmentos de cor natural, o resultado é
um cabelo radiante e uma coloração duradoura, que
protege cada fibra capilar.
Schwarzkopf deixa-lhe alguns conselhos para conseguir uma coloração perfeita e uma
cobertura total de brancos com Keratin Color:
Escolher o tom certo consoante a quantidade de cabelos brancos
A escolha da coloração depende da percentagem de cabelos brancos. É importante examinar
todas as partes do cabelo e avaliá-las. Quando os fios brancos já estão bem visíveis e são
mais de 50% do cabelo, a solução é usar uma coloração permanente, que garante uma
cobertura total, como Keratin Color. Se houver dúvidas entre dois tons, é recomendado que a
escolha recaia sobre o mais claro, já que é sempre mais fácil escurecer do que aclarar o
cabelo. É importante também verificar na embalagem se a cor é recomendada para o tom de
cabelo natural, pois o resultado depende deste.
Fazer o teste de alerta de alergia
Antes de se aplicar o produto, deve realizar-se o teste de alerta de alergia. Mesmo que já
tenha sido utilizado um produto de coloração da mesma marca e do mesmo tom, este teste
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deve ser feito 48 horas antes da aplicação. O folheto de instruções explica detalhadamente
como fazê-lo.
Seguir as instruções do folheto
Antes da aplicação da coloração, é importante ler com atenção as indicações do folheto de
instruções do produto e segui-las, passo a passo. A aplicação deve ter início na zona onde se
encontra a maior quantidade de cabelos brancos, começando pela raiz e depois o
comprimento e as pontas.
A coloração Keratin Color inclui uma etapa complementar para cuidar do cabelo
enquanto é feita a aplicação – um sérum de cuidado com queratina, que deve ser
aplicado antes da coloração, para proteger o cabelo e proporcionar um resultado da
cor mais uniforme.
Cuidar do cabelo entre colorações
Cabelos pintados exigem cuidados especiais. É importante aplicar uma máscara ou outro
produto de cuidado intensivo reparador regularmente. Sugere-se também a utilização de
champô e condicionador para cabelos pintados.
Keratin Color está disponível a um preço de 10,99 € (PVP recomendado).**
*

vs. cabelo não tratado
valor suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda.

**

Vídeo tutorial “Como aplicar uma coloração” pode ser visualizado aqui:
https://youtu.be/XSJX8ztseT0

Sobre a Henkel
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 na área da indústria como no
grande 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.pt
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Para mais informações:
Contacto: MEDIA CONSULTING
Sara Filipe | sara.filipe@mediaconsulting.pt
Telemóvel: +351 918 937 774
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