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OSIS+ Soft Glam

Tendências de verão para cabelos secos ao
natural
Ir de férias significa abrandar o ritmo e despreocupar. É a melhor época do ano para
deixar em casa o secador e o ferro, e assumir a beleza dos cabelos ao natural. A
gama OSIS+ Soft Glam da Schwarzkopf Professional é a ajuda preciosa que necessita
na hora de pentear e adotar um look descontraído que combine com os dias na praia
ou no campo. Dê descanso a si, aos aparelhos de styling e, principalmente, ao seu
cabelo.

OSIS+ Soft Glam é a gama ultra feminina que permite recriar facilmente os penteados
tendência, graças à sua fórmula leve com minerais líquidos, que mantém os
movimentos naturais do cabelo, fornecendo hidratação e um brilho delicado.

A solução perfeita para criar looks desestruturados, as tão desejadas beach waves,
caracóis, tranças versáteis ou simplesmente deixar o cabelo solto sem perder o
volume. Fique pronta para qualquer ocasião de modo prático e rápido. Boas férias!
Gama OSiS+ Soft Glam

OSiS+ Soft Glam Geleia para Ondas e Brilho Sem Secar
Geleia ligeira que permite criar e definir o cabelo para que este fique com ondulado
de praia. Proporciona hidratação e permite usar técnicas de secagem ao natural. A
sua fórmula com partículas de brilho e minerais líquidos confere um brilho delicado
ao cabelo. 150ml, 15,80 EURO (PVP recomendado)*
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OSiS+ Soft Glam Spray Salino Sem Secar
Spray salino com óleo de coco, infundido com minerais líquidos, que combina uma
textura desestruturada e fixação com um toque e sensação suaves. Permite utilizar
técnicas de secagem ao natural. 200ml, 15,80 EURO (PVP recomendado)*

OSiS+ Soft Glam Spray Essencial de Preparação
Spray versátil que não só desembaraça o cabelo como lhe atribui volume e brilho.
Funciona ainda como protetor do calor dos aparelhos de styling, raios UV e danos
provocados pela escovagem. Melhora a textura do cabelo e funciona como uma
base perfeita para a realização de penteados. 200ml, 15,50 EURO (PVP
recomendado)*

OSiS+ Soft Glam Espuma de Brilho e Volume
Espuma cremosa com efeito push-up que atribui volume ao cabelo sem
sobrecarregar, concedendo suavidade e protegendo-o contra os raios UV. 200ml,
12,95 EURO (PVP recomendado)*

OSiS+ Soft Glam Laca de Brilho com Fixação Forte
Laca com um brilho glamoroso proveniente do efeito dos minerais líquidos, possui
uma fixação forte mas não pegajosa, deixando o cabelo com um toque aveludado.
200ml, 12,95 EURO (PVP recomendado)*

OSiS+ Soft Glam Elixir de Brilho Anti-Crespo
Suaviza e protege o cabelo contra o aspeto frisado, atribuindo um toque aveludado
e um brilho fantástico. 75ml, 15,80 EURO (PVP recomendado)*

*valor suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda
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A gama OSIS+ Soft Glam está disponível em salões de cabeleireiro Schwarzkopf
Professional.
Visite-nos no Facebook Schwarzkopf Professional e Instagram schwarzkopfpro.

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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