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Light me, blush me, BLONDME!

Este verão, os cabelos louros ganham uma
nova vida
Durante o verão desejamos 24/7 um visual que nos lembre os longos dias de praia, com sal
na pele e cabelo beijado pelo sol. A este sun kissed hair goal junta-se a tendência dos looks
pastel com suaves graduações de cor. A gama BLONDME, da Schwarzkopf Professional,
disponibiliza duas soluções que dão uma nova vida aos cabelos louros ou castanhos claros,
facilitando ainda mais a execução de técnicas de mão livre.

O BLONDME Paint-on Creme Aclarante é um produto prático e de fácil aplicação, ideal para
alcançar o efeito louro natural de praia. Por seu lado, os BLONDME Blush Instantâneo
permitem conseguir um visual mais divertido e arrojado com as fantásticas tonalidades rosa,
gelo, metal azulado e verde jade.

BLONDME Paint-on Creme Aclarante

BLONDME Paint-on Lightener é um creme aclarante sem amoníaco que permite
conseguir até 7 tons de aclaramento. Ideal para obter resultados naturais, este
produto contém uma fórmula suave com óleo protetor e uma inovadora tecnologia,
através de um Sistema Inteligente de Espessamento. Os agentes aclarantes de
elevada performance fundem-se com o óleo assegurando assim uma consistência
perfeita.
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BLONDME Blush Instantâneo

Os BLONDME Blush Instantâneo funcionam como acessórios de cor sem ser necessário
assumir um compromisso a longo prazo, uma vez que o produto tem uma durabilidade de até
3 lavagens. Disponíveis em 4 tons pastel (gelo, rosado, metal azulado e verde jade), graças
à sua aplicação em spray, é possível dar diferentes intensidades à cor escolhida e utilizar o
produto em casa para reavivá-la. Os BLONDME Blush Instantâneo são ideais para utilizar
após serviços de descoloração ou aclaramento, uma vez que o seu pH ácido permite
conseguir um resultado límpido com um brilho saudável.

A gama BLONDME está disponível em salões de cabeleireiro Schwarzkopf Professional.
Visite-nos no Facebook Schwarzkopf Professional e Instagram schwarzkopfpro.
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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. As
vendas combinadas das principais marcas das três unidades de negócio - Loctite, Schwarzkopf e Persil
- somaram mais de 6 mil 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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