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Um boost de nutrição e suavidade para cabelos ao sol 
 

Previna o cabelo estragado e sem 
brilho com Syoss Beauty Elixir 

 
 

No verão o cabelo tende a ficar seco, rebelde e sem brilho. A 
exposição ao sol, ao cloro da piscina ou a água do mar 
desidratam a fibra capilar e afetam a sua textura. 
 
A solução para minimizar estes impactos é suavizar as fibras 
capilares de forma a proteger o cabelo e evitar que fique seco, 
baço e quebradiço. Syoss Beauty Elixir é o aliado perfeito para 
manter o cabelo suave e nutrido instantaneamente durante as 
férias.  
 
A sua fórmula profissional, desenvolvida e testada por 
cabeleireiros, contém micro óleos leves, filtro UV e óleo de 
girassol rico em vitamina E conhecida pelas suas propriedades 
antioxidantes. Syoss Beauty Elixir envolve os fios de cabelo, 
nutrindo-os em profundidade e embeleza imediatamente. Os 
resultados são visíveis logo após a sua aplicação. O cabelo fica 
mais maleável, brilhante e macio como um verdadeiro boost de 
nutrição! 

 
Os especialistas Syoss recomendam duas formas de aplicação: 1) depois do banho, 
sem enxaguar, em cabelo húmido seco com toalha, para nutrição intensa e um 
cuidado sem pesar; ou 2) como finalizante em cabelo seco para suavidade e um 
brilho fascinante. 
 
A aplicação é muito simples, basta colocar algumas gotas nas mãos, consoante a 
densidade do cabelo, e espalhar bem começando pelas pontas. Os óleos ajudam a 
selar a cutícula do cabelo, fazendo com que este fique irresistivelmente suave e com 
um look saudável.  
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Para melhores resultados, combine a sua utilização com a gama reparadora Syoss 
Repair Therapy, composta por champô, condicionador e máscara, especialmente 
desenvolvida para aumentar a resistência do cabelo desde a raiz até às pontas e 
prevenir danos futuros. 
 
Aproveite o sol sem culpas e diga adeus ao cabelo seco, estragado e sem brilho!  
 

 
 

 

 

 

 

 

                       

 
CHAMPÔ SYOSS REPAIR THERAPY (500ml) 
Reconstrução profunda e até 90% menos quebra** 
P.V.P recomendado: 6.39€ * 
 
 

 

* valor sujeito a modificações de acordo com o livre critério do ponto de venda. 

MÁSCARA INTENSIVA SYOSS REPAIR THERAPY (200ml) 
Repara intensivamente os danos existentes no interior das células do 
cabelo para até 95% menos quebra e nutrição intensa 

P.V.P recomendado: 6.39€ * 

 
CONDICIONADOR SYOSS REPAIR THERAPY (500ml) 
Suaviza a fibra capilar para um desembaraçar fácil 

P.V.P recomendado: 6.39€ * 

SYOSS BEAUTY ELIXIR OIL (100ml) 
Nutrição, Suavidade & 100% Brilho 

P.V.P recomendado: 9,99€ * 
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* *usado em conjunto com o Condicionador Syoss Repair Therapy. 
 
 
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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