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Boost fortificante para cabelos protegidos durante o inverno

Cabelo até 10 vezes mais forte com
Syoss Ceramid Complex
Durante o inverno o cabelo fica mais rebelde devido à presença de humidade no ar e a
tendência para o dominar é recorrer com mais frequência à utilização do secador e
das placas de alisamento para um styling duradouro.
Com o passar do tempo, o calor dos aparelhos deixa os cabelos mais fracos, sem
brilho e quebradiços. Isto porque o aquecimento direto danifica os nutrientes da fibra
capilar e elimina a água que promove a hidratação natural dos fios, tornando-os mais
frágeis e com necessidade de um cuidado extra.
A pensar nisso, Syoss apresenta a gama de shampoo e condicionador Syoss
Ceramid Complex, com reforço de ceramida - queratina, que atua profundamente no
cabelo, reparando as fibras capilares nas células, em todas as camadas, e desde a
raiz até às pontas. A cada lavagem a queratina dos fios é reposta e reforçada,
reduzindo a quebra e deixando-o até 10 vezes mais forte contra as agressões do
inverno.
Durante a estação fria, para melhores resultados e cabelos ainda mais cuidados,
utilize após as lavagens, o Spray Syoss Heat Protection antes de fazer qualquer
penteado.
Co-desenvolvido e testado por cabeleireiros, o Spray Syoss Heat Protection
funciona como um escudo protetor do calor, criando uma barreira à volta dos fios
capilares, selando-os para que não percam nutrientes. A sua fórmula combate os
danos de aquecimento até 220º C e assegura o controlo do penteado, reduzindo o
efeito frizz até 24h.
Estilize o cabelo sem preocupações durante o inverno com ajuda de Syoss, para
resultados perfeitos, tal como no cabeleireiro!
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Shampo Syoss Ceramide Complex - 6.39 EURO (PVP recomendado)*
Condicionador Syoss Ceramide Complex - 6.39 EURO (PVP recomendado)*
Spray Syoss Heat Protec – 6.39 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.
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