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A SCHWARZKOPF PROFESSIONAL APRESENTA

STRONG BONDS 2.0: TRANSFORMAÇÃO DE COR

Possibilitando aos cabeleireiros oferecer mais soluções face à crescente exigência das
transformações de cor, a Schwarzkopf Professional integra a tecnologia de ponta Fibre
Bond nos novos IGORA ROYAL Fashion Lights e IGORA Vario Blond.
Em 2015, FIBREPLEX – o revolucionário sistema Bond Enforcing da Schwarzkopf
Professional, libertou os coloristas das limitações relacionadas com as condições do cabelo
de cada cliente. Graças à implementação deste serviço técnico, os profissionais
maximizaram o grau de proteção do cabelo face aos danos causados pelas descolorações,
aclaramentos e colorações. Em 2016, o lançamento de Strong Bonds permitiu entrar numa
nova era de serviços bonding, integrando a Tecnologia Fibre Bond no IGORA ROYAL
Highlifts e introduzindo a inovadora Tecnologia Bond Connector nos produtos de cuidado.
Em 2017, a Schwarzkopf Professional orgulha-se de seguir em frente no caminho de
sucesso de Strong Bonds e apresenta uma nova categoria premium de serviços de cor
bonding. Porque os clientes estão cada vez mais a par das tendências, possibilitou aos
cabeleireiros criar Transformações de Cor com uma performance de nível superior. Graças
à integração da Tecnologia Bonding em todos os produtos de coloração IGORA
Lightening & Lifting, é possível criar os looks desejados de modo simplificado e sem
comprometer a qualidade do cabelo.
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NOVAS Transformações de Cor no salão
1. NOVO IGORA Vario Blond: O sistema de descoloração confiável e profissional

A gama holística de descoloração e aclaramento tem vindo a ser aperfeiçoada com a
integração da Tecnologia Fibre Bond, oferecendo desde serviços de aclaramento clássicos
a autênticas transformações para obter tons louros sem comprometer a qualidade do cabelo*
e a base perfeita para toques repletos de cor:
•

Os clientes podem agora ir das clássicas madeixas ou balayage, a transformações
mais arrojadas, sem danificar o cabelo.

•

Os cabeleireiros confiam na performance dos produtos de aclaramento e neutralização
com uma garantia superior.

•

O Efeito Anti-Yellow assegura resultados de aclaramento perfeitos, graças aos
agentes matificantes e aos pigmentos anti-red que neutralizam eficazmente.
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2. IGORA ROYAL Fashion Lights: Cores tendência com apenas um passo
A oferta IGORA ROYAL Fashion Lights inclui agora a Tecnologia Fibre Bond, para alargadas
opções de cores moda, sem comprometer a qualidade do cabelo**:

•

Os clientes podem optar pelos looks mais sofisticados, com aplicações de cor subtis,
ou pelos statements fashion mais ousados.

•

Os cabeleireiros alcançam a cor desejada, de modo seguro, através de um só passo.

•

IGORA ROYAL Fashion Lights inclui agora 3 novos tons: L-22 Dark Blue, L-33 Dark
Green e L-49 Muted Rose.

•

IGORA ROYAL Fashion Lights contém uma Intensa Combinação de Pigmentos
com impulsionadores de cor ultra vibrantes e uma mistura especial de pigmentos de
alta performance. Estes pigmentos fornecem um tom luminoso e resultados
duradouros.

A inovadora Tecnologia Fibre Bond
Aclarar e pintar o cabelo com produtos sem Tecnologia Fibre Bond, ou o calor excessivo
dos aparelhos de styling, podem enfraquecer as ligações no interior da estrutura capilar,
conduzindo à danificação da fibra e à quebra do cabelo.
Para proteger o cabelo dos danos durante os processos de descoloração, aclaramento ou
coloração, os ingredientes ativos na Tecnologia Fibre Bond penetram em profundidade,
criando camadas em torno das ligações. Graças a este escudo protetor, a maioria sobrevive

Página 3 de 5

PRESS RELEASE
aos processos químicos, mantendo o cabelo forte e flexível. Além disso, as ligações
previamente afetadas podem ser restabelecidas com a Tecnologia Bonding da
Schwarzkopf Professional, igualmente incluída nos produtos de cuidado complementares.
Junte-se à comunidade Strong Bonds
Cabeleireiros de todo o mundo têm partilhado histórias de sucesso Strong Bonds, encarando
a Tecnologia Bonding da Schwarzkopf Professional como um “REAL GAME CHANGER”.
Junte-se à comunidade em @schwarzkopfpro e acompanhe o Movimento Strong Bonds
via #strongbonds / #colourtransformation.
*

comparado com um serviço de aclaramento IGORA VARIO Blond sem Tecnologia Fibre Bond.

**comparado com um serviço IGORA ROYAL Fashion Lights sem Tecnologia Fibre Bond.

IGORA Vario Blond e IGORA ROYAL Fashion Lights estão disponíveis 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.
Para mais informações:
Contacto: MEDIA CONSULTING
Catarina Maçãs
Phone: +351 910 906 007
Email:
catarina.macas@mediaconsulting.pt
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