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SYOSS lança gama de hair care com tecnologia reparadora Plex  

 

SALONPLEX: A inovação do cuidado 

profissional agora em sua casa! 
 

Com a promessa de um cabelo forte, com um aspeto mais saudável e brilhante 

Syoss faz senti-la deslumbrante todos os dias, como no cabeleireiro. Agora, a 

marca de performance profissional traz até si a tecnologia profissional Plex.  

A revolucionária e reparadora gama SalonPlex, com champô e condicionador, 

tem uma tripla ação inovadora que repara e preenche a estrutura interna e 

externa do cabelo. Iões de metal e ácidos orgânicos ajudam a restaurar 

ligações nas fibras danificadas - o resultado é um cabelo reparado, fortificado 

e mais protegido contra danos futuros. 

  

 
Os cuidados errados, os tratamentos químicos e a 

utilização constante de secador ou de placa de 

alisamento podem danificar o cabelo ao longo do tempo. 

Os resultados são evidentes: cabelo seco e baço, 

propenso a quebra e pontas espigadas. O sistema de 

reparação inovador de Syoss ajuda a reduzir a quebra e 

devolve ao cabelo um look saudável. A nova gama 

SalonPlex sela e protege o cabelo contra múltiplas 

colorações, alisamentos e brushing. Usado depois de 

lavar suavemente com o champô SYOSS SALONPLEX, 

o condicionador deixará o cabelo até três vezes mais 

fácil de pentear.  
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57% das mulheres querem cabelos saudáveis.1 O poderoso sistema de reparação 

SALONPLEX repara e preenche a estrutura interna e externa do cabelo, ao mesmo tempo 

que o hidrata com ingredientes melhorados, para resultados perfeitos, tal como no 

cabeleireiro. 

 

A gama de hair care inspirada no cabeleireiro - SYOSS SALONPLEX: 

 

SYOSS SALONPLEX Champô, 500 ml 6,39 EURO (PVP recomendado)***  

Repara milhões de ligações de fibra de cabelo danificadas todos os dias*. O mais recente 

reparador para o seu cabelo. 

 

SYOSS SALONPLEX Condicionador, 500 ml 6,39 EURO (PVP recomendado)*** 

Torna o cabelo três vezes mais fácil de pentear**.  

 

Um cabelo mais forte, mais saudável. Deslumbrante todos os dias como no cabeleireiro! 

 

*com cada lavagem 

**comparado com cabelo não tratado  

***suscetível de ser alterado de acordo com o livre critério do ponto de venda 

 
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.  

 
Para mais informações:  

Contacto:    MEDIA CONSULTING 
 Mónica Rodrigues | monica.rodrigues@mediaconsulting.pt  
Telefone: +351 916613953  
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