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Performance de styling superior 
 

A gama OSiS+ Session Label surge com novos 
superpoderes  

A Schwarzkopf Professional relança a exclusiva gama de styling OSiS+ Session Label 

que apresenta agora um design elegante, em preto e prata, uma Nuvem de Pó gerada 

através de tecnologia de ponta, fórmulas super leves e quatro novos produtos. 

 

A gama OSiS+ Session Label foi concebida para obter uma performance superior, mais leve 

e natural. Todos os produtos secam instantaneamente e apresentam uma precisa finalização 

mate, com brilho, com fixação ou com volume. “Esta gama é perfeita para criar os looks das 

passerelles mais desejados da estação”, afirma Richard Ashforth, Embaixador Global de 

Styling da Schwarzkopf Professional e Embaixador OSiS+.  

 

A grande novidade, a Nuvem de Pó, é um vaporizador de pó superfino infundido com Rocha 

Vulcânica que cria volume instantâneo, sem pesar, até na zona das raízes. O cabelo ganha 

uma textura flexível com um efeito áspero natural. O novo doseador permite uma aplicação 

direta ultra precisa e um controlo perfeito da dosagem, para uma nuvem de pó de alta 

performance. 
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As inovações presentes na nova gama OSIS+ Session Label incluem ainda o Bálsamo Miracle 

15, a Pasta de Carvão e o Gel Cristalino, formulados para dar ao cabelo diferentes tipos de 

textura. Styling icónico para looks icónicos.  

 

Gama OSiS+ Session Label: 

 

 

 

 

Nuvem de Pó 

Um vaporizador de pó superfino infundido com Rocha Vulcânica. Essencial para quem 

procura levantamento de raízes, volume e uma textura mate subtil. 8g, 17,75 EURO (PVP 

recomendado)* 
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Bálsamo Miracle 15 

Um bálsamo multifunções super versátil com 15 benefícios diferentes que ajudam a preparar, 

proteger, definir, controlar e adicionar brilho ao cabelo. Combate a desidratação, ajuda a 

prevenir a quebra, desembaraça instantaneamente, controla o efeito eletrostático e equaliza 

a estrutura do cabelo, permitindo criar muitos e variados penteados e protegendo o cabelo do 

calor artificial das ferramentas de styling (até 230°C). 50ml, 17,00 EURO (PVP recomendado)* 

 

Pasta de Carvão  

Uma pasta super áspera, com zero aspeto oleoso para impacto mate e textura instantânea. É 

infundida com Carvão Ativado para um efeito superior. Textura seca e maleável. 65ml, 16,50 

EURO (PVP recomendado)* 

 

Gel Cristalino  

Um gel superconcentrado infundido com extratos de Cristais Rochosos para uma definição 

rápida de textura e fixação forte. Ao contrário dos geles convencionais, o Gel Cristalino 

proporciona uma surpreendente sensação de cabelo seco. 65ml, 16,50 EURO (PVP 

recomendado)* 

 

Pasta Modeladora 

Uma pasta super remoldável, para uma fixação flexível sem sobrecarregar. Textura, 

separação e brilho natural. 65ml, 15,40 EURO (PVP recomendado)* 

 

Espuma de Volume 

Uma espuma em spray super precisa com uma fórmula de fixação flexível que oferece volume 

na raiz e textura avolumada, mas maleável, ao longo do fio capilar. 200ml, 14,70 EURO (PVP 

recomendado)* 

 

Spray Salino 

Um spray texturizante super ligeiro para máximo movimento. Proporciona extra corpo sem 

sobrecarregar. 200ml, 14,70 EURO (PVP recomendado)* 
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Laca de Fixação Flexível Super Seca 

Uma laca super seca e icónica de fixação flexível que oferece proteção ao penteado através 

da Tecnologia Super Dry Spray .Confere uma dispersão micro-fina, para uma retenção 

flexível, maleável e com brilho, com resultados remoldáveis com escova. 300ml, 14,40 EURO 

(PVP recomendado)* 

 

Laca de Fixação Forte Super Seca 

Uma laca super seca e icónica de fixação forte que oferece proteção ao penteado através da 

Tecnologia Super Dry Spray. Confere uma dispersão micro-fina, para uma retenção máxima 

e resultados remoldáveis com escova. 300ml, 14,40 EURO (PVP recomendado)* 

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

A gama OSiS+ Session Label está disponível em salões de cabeleireiro Schwarzkopf 

Professional.  

 

Visite-nos no Facebook Schwarzkopf Professional e Instagram schwarzkopfpro. 

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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