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Força e brilho com Syoss Men 

 

Cuidado profissional para homens com estilo 
 

Os cuidados de beleza deixaram há muito de ser um assunto exclusivo das 

mulheres. São cada vez mais os homens que se preocupam com a saúde capilar 

e que procuram soluções diárias para garantir a boa aparência. A pensar neles, 

SYOSS, a marca de performance profissional, oferece produtos específicos que 

vão desde a lavagem, com o champô Syoss Men Power & Strength, ao styling 

com o gel Max Hold Power, a combinação perfeita para aqueles que sabem que 

o cabelo é o seu cartão de visita.  

 

Os homens de hoje preocupam-se tanto com a imagem 

quanto as mulheres. E o cabelo está no centro das 

atenções. Os homens sabem que os cuidados com o 

cabelo ajudam a reforçar a imagem pessoal, a forma 

como encaram o mundo e como os outros os veem. E a 

verdade é que o corte e o penteado refletem não só o 

seu estilo, mas também a personalidade e o modo de 

vida.  

 
Seja curto ou mais comprido, os homens dão cada vez 

mais importância ao cabelo e, por isso, procuram 

cuidados específicos. Atenta a estas necessidades, 

SYOSS oferece um cuidado profissional para homens 

com estilo. 

 

Para a lavagem, o champô Syoss Men Power & Strength, desenvolvido com e testado por 

cabeleireiros, fortalece e revitaliza os fios capilares, ajudando a proporcionar-lhes volume e 

corpo. Este champô é composto por Keratin Primer, uma fórmula que repõe a queratina 

perdida no cabelo, reparando-o em profundidade no interior das células. O Keratin Primer 

repara as fibras capilares em todas as suas camadas, dando-lhes suavidade e brilho 

saudável, e deixando o cabelo mais forte e revitalizado. Indicado para cabelo normal e de uso 

diário. 

 

Contudo, para afirmar o estilo, a lavagem é apenas o primeiro passo. Segue-se o styling e o 

desejo de um resultado perfeito. A resposta às necessidades dos homens mais exigentes, 
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surge no Syoss Max Hold Power Gel, para aplicar no cabelo húmido ou seco. Possibilita até 

48 horas de controlo do penteado com fixação mega forte, que permite moldar e esculpir o 

cabelo com facilidade e sem colar. Além disso, é fácil de lavar e não deixa resíduos, 

proporcionando um penteado 100% maleável, com um brilho natural, como no cabeleireiro.  

 

Com Syoss Max Hold Power Gel obtém-se o equilíbrio perfeito entre suporte e flexibilidade 

para longa duração, para um penteado de confiança mega resistente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Valor suscetível de modificação 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.  

 

 

 

 
Champô Syoss Men Power & Strength, 

500ml, 6.39€ (PVP recomendado)*  

 
Syoss Max Hold Power Gel, 250ml, 

6.39€ (PVP recomendado)*  

http://www.henkel.pt/
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Para mais informações:  

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

 


