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LOOKS NATURAIS SEM ESFORÇO  

COM A NOVA COLEÇÃO OSiS+ MADE TO BE REAL 

 

A Schwarzkopf Professional apresenta a nova coleção de styling OSiS+ MADE TO BE 

REAL, perfeita para criar looks autênticos e conseguir o verdadeiro e tão partilhado look 

#Iwokeuplikethis. Para penteados despenteados & destruturados, inacabados & irregulares, 

com um twist rebelde que realça as texturas do cabelo natural, nunca MENOS foi TÃO MAIS! 

OSiS+ é a gama mais criativa da Schwarzkopf Professional e inclui todas as soluções 

possíveis e imaginárias para conseguir o estilo desejado, adequado à personalidade de cada 

cliente, quebrando a barreira existente entre o salão e o cuidado em casa. Os dois novos 

produtos - OSiS+ Sand Clay e OSiS+ Wind Touch – são versáteis e ideais para criar texturas 

cool e penteados que vão parecer tudo menos trabalhados. O natural vira regra, e os 

cabelos seguem-na, com calma, e ao sabor do vento.  

 

Richard Ashforth, Global Styling Ambassador para a Schwarzkopf Professional, partilha 

a sua paixão, afirmando que “Toda a gama OSiS+, e em particular as duas novas adições da 

coleção OSiS+ MADE TO BE REAL, dá-me o poder de reproduzir os mais genuínos looks de 

street style, captar e libertar a verdadeira essência de cada pessoa, criando algo 

completamente único”.  

 

Das semanas da moda, aos looks dos mais influentes bloggers e instagrammers, a beleza 

autêntica está no centro de todas as atenções. Sem maquilhagem é a nova maquilhagem e 

os rostos frescos, a aparência despreocupada e os cabelos ‘messy chic’, propositadamente 

desalinhados, são a fórmula de sucesso para a próxima temporada.  
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Looks OSiS+ MADE TO BE REAL 

 

1.GRITTY – com OSiS+ Sand Clay 

Textura natural áspera, para uma aparência 

descontraída. 

 

 

 
 
 
 

 
2. WINDSWEPT – com OSiS+ Wind Touch 

Textura solta, look ‘Seco ao Vento’, para uma 

aparência que liberta toda a natureza interior.  

 

 
 
 
 
 
 
 
3. WOOLY – com OSiS+ Sand Clay e OSiS+ 

Wind Touch 

Textura rebelde, para uma aparência que combina 

o despenteado de quem acabou de sair da cama 

com a leveza das ondas da praia.  
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GAMA OSiS+ MADE TO BE REAL 

                     

 

OSiS+ Sand Clay 

A primeira argila texturizante arenosa e flexível de Schwarzkopf 

Professional, infundida com argila de Caulim, para um look 

descontraído, com um acabamento cru e áspero. 85ml, 15.45€ (PVP 

recomendado) * 

 

 

 

NEW OSiS+ Wind Touch  

A primeira pasta elástica volumizadora da Schwarzkopf Professional para looks 

descontraídos e moldáveis, looks “Seco ao Vento". 85ml, 15.45€ (PVP 

recomendado) * 

 

 

*valor suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda. 

 

A gama OSiS+ Made to be Real está disponível em todos os salões de cabeleireiro 

Schwarzkopf Professional e em lojas da especialidade. 

 

Visite-nos no Facebook Schwarzkopf Professional e Instagram schwarzkopfpro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/schwarzkopfprofessionalportugalnews/
https://www.instagram.com/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.  

 

Para mais informações:  

Contacto:    MEDIA CONSULTING 

     Catarina Maçãs  

Phone:     +351 910 906 007   

Email:     catarina.macas@mediaconsulting.pt                                

http://www.henkel.pt/
mailto:catarina.macas@mediaconsulting.pt

