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Syoss Keratin Hair Perfection, 100% reparação, maleabilidade e brilho

Repare os cabelos secos e sem vida após
as férias

A tendência dos penteados naturais após um dia de sol, praia, piscina, mergulhos é
sinal de férias. No entanto, durante o verão, o nosso cabelo está exposto ao sol,
cloro, sal e vento que fazem com que perca queratina todos os dias, ficando
danificado. Os fios tornam-se mais finos e as pontas ficam ásperas e quebradiças.
A queratina é a principal componente da fibra capilar, por isso é importante fazer a
reposição nos fios após um período de maior desgaste para lhe devolver o aspeto e
brilho natural para um look perfeito.
A gama Syoss Keratin Hair Perfection, desenvolvida e testada por cabeleireiros,
repara profundamente o cabelo ao nível celular e repõe a queratina perdida durante
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o período estival. Para um cabelo deslumbrante todos os dias como no cabeleireiro,
garantindo uma qualidade profissional.
A sua fórmula com Keratin Complex oferece uma elevada concentração de
queratina e permite um micro-preenchimento de todas as camadas das fibras
capilares, preparando-o para absorver todos os benefícios da sua combinação de
ingredientes profissionais. Assim, repara profundamente o cabelo proporcionando
100% reparação, maleabilidade e brilho. Cada fio de cabelo ganha uma nova vida e
a sua estrutura é restaurada e reconstituída como se tivesse vindo do cabeleireiro.
Os produtos da gama, composta por champô e condicionador, fortalecem o cabelo a
partir do momento da lavagem e deixam de imediato o cabelo macio e brilhante.
A gama Syoss Keratin Hair Perfection encontra-se disponível numa ampla rede de
pontos de venda, com um preço de venda ao público recomendado de:
CHAMPÔ SYOSS KERATIN HAIR PERFECTION
Suaviza a fibra de cabelo para 100% de brilho luminoso.
P.V.P: 6.,39€*
CONDICIONADOR SYOSS KERATIN HAIR PERFECTION
Suaviza a fibra capilar para um desembaraçar fácil e 100% de maleabilidade.
P.V.P: 6,39€*

* valor sujeito a modificações 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. 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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Para mais informações:
Contacto: MEDIA CONSULTING
Mónica Rodrigues | monica.rodrigues@mediaconsulting.pt
Telefone: +351 916613953
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