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Sem tempo para ir ao cabeleireiro?

3 Penteados Syoss para fazer em casa na época
festiva
Entrar no mood festivo é também sinónimo de planear looks elegantes com penteados que se
querem proporcionais à ocasião. Sejam para jantares de Natal com amigos, almoços de trabalho
ou para o Reveillon, os penteados são a chave de sucesso no que respeita à beleza. Syoss, a
marca testada e desenvolvida por cabeleireiros, sabe que nem sempre há tempo para ir arranjar o
cabelo durante a azafama dos preparativos e apresenta 3 sugestões de styling fáceis para fazer
em casa e brilhar em todas as ocasiões.

1. Ondas naturais ou Caracóis
Styling: Espuma Syoss Volume Lift ou Espuma Syoss Curl Control + Spray Syoss Heat Protect + Laca
Syoss Fiber Flex Flexible Volume
Step by step:
•
•
•

•

•

•

Lave o cabelo e seque com uma toalha.
Aplique a espuma SYOSS Volume Lift e depois o Spray Heat
Protect.
Escove o cabelo e seque-o desde a raiz até às pontas. Para
mais volume, seque o cabelo contra as raízes. Utilize os
dedos para dar mais flexibilidade ao penteado.
Utilize a placa modeladora, pegue numa mecha de cabelo,
enrole-a na placa, deixe o ferro atuar 5-6 segundos, solte a
mecha e deixe arrefecer na sua mão. Repita o processo com
cada mecha do seu cabelo.
Agite o cabelo de modo a que adquira um estilo mais natural.
Não utilize uma escova mas sim os seus dedos. Finalize com
a Laca Syoss Fiber Flex Flexible Volume
Para caracois mais definidos, siga os passos acima
substituindo a Espuma Volume Lift pela Espuma Syoss Curl
Control e no final não agite o cabelo para manter os caracóis
mais fechados.
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2. Apanhado perfeito
Styling: Laca SYOSS Max Hold + Gel Syoss Max Hold

Step by Step:
•
•
•
•

Lave o cabelo e seque com uma escova redonda para lhe dar mais
volume.
Agarre o cabelo como se quisesse fazer um rabo de cavalo. Faça-o o
mais apertado possível e depois enrole-o.
Fixe o cabelo enrolado com ganchos e aplique um pouco de Gel
SYOSS Max Hold.para segurar o penteado.
Finalize com a laca SYOSS Max Hold para uma maior fixação e
controle do penteado.

3. Trança festiva
Styling: Espuma SYOSS Keratin + Laca Syoss Fiber Flex Flexible Hold

Step by Step:
•
•
•
•

Divida a parte superior do cabelo em três partes iguais e aplique a
espuma SYOSS Keratin, o que lhe dará uma maior aderência.
Da esquerda para a direita, faça três tranças simétricas com cerca de
10 cm de comprimentos e fixe cada uma no final com um elástico.
Revire as pontas e utilize ganchos para esconder os elásticos.
Finalize com a laca Syoss Fiber Flex para maior duração.

Siga as sugestões Syoss para esta época festiva e apresente penteados luminosos e cheios de vida, dignos
dos melhores elogios. Os produtos de Styling da marca Syoss encontram-se disponíveis numa ampla

rede de pontos de venda, com um preço de venda ao público recomendado de:
1. Espuma Syoss Curl Control – 6.39 EURO (PVP recomendado)*
2. Espuma Syoss Volume Lift – 6.39 EURO (PVP recomendado)*
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Spray Syoss Heat Protect – 6.39 EURO (PVP recomendado)*
Laca Syoss Fiber Flex – 6.99 EURO (PVP recomendado)*
Syoss Max Hold – 6.39 EURO (PVP recomendado)*
Laca SYOSS Max Hold – 6.99 EURO (PVP recomendado)*
Espuma SYOSS Keratin - 6.39 EURO (PVP recomendado)*
Laca Syoss Fiber Flex – 6.99 EURO (PVP recomendado)*

*Suscetível de modificação 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.
Para mais informações:
Contacto: MEDIA CONSULTING
Mónica Rodrigues | monica.rodrigues@mediaconsulting.
Telefone: +351 916613953
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