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NATURE MOMENTS Elixir de Mel e Óleo de Figo da Índia               

       

Nutrição e força para os cabelos durante o inverno  
 
O champô e o condicionador NATURE MOMENTS Elixir de Mel e Óleo de Figo da Índia 

são a combinação ideal para cuidar do cabelo danificado pelas agressões 

climatéricas típicas do inverno. Com a garantia de qualidade Schwarzkopf, NATURE 

MOMENTS deixa o cabelo mais forte e nutrido da raiz até às pontas.  

 

O inverno pode danificar o nosso cabelo: o frio no exterior e o aquecimento em ambientes 

fechados fazem com que os fios capilares fiquem secos e sem brilho, frágeis e quebradiços. 

Para combater os danos no cabelo, NATURE MOMENTS Elixir de Mel e Óleo de Figo da 

Índia é a gama recomendada.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O champô e o condicionador NATURE MOMENTS Elixir de Mel e Óleo de Figo da Índia 

contêm uma fórmula nutritiva concebida para cabelo frágil e quebradiço. Considerado um 

tesouro precioso da natureza, o Elixir de Mel tem propriedades de nutrição e força e é, por 

isso, um ingrediente de beleza apreciado em todo o mundo. O Óleo de Figo da Índia é rico 

em vitaminas e ácidos graxos, fundamentais para o cuidado do cabelo.  
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A fórmula de NATURE MOMENTS Elixir de Mel e Óleo de Figo da Índia reforça a 

estrutura interna do cabelo, proporciona uma nutrição essencial e ajuda a prevenir contra 

danos futuros para um cabelo forte e bonito, da raiz até às pontas.  

 

Com essências 100% naturais e pH neutro, NATURE MOMENTS é testado 

dermatologicamente e não contém silicones nem corantes artificiais. A sua compatibilidade 

com a pele foi também comprovada em testes dermatológicos, para cabelos naturalmente 

bonitos e fortes. 

 

NATURE MOMENTS é a marca de champôs e condicionadores com a garantia de 

qualidade Schwarzkopf. Esta linha de cuidados capilares foi desenvolvida para satisfazer 

as necessidades específicas de cada tipo de cabelo, sendo composta pelas variedades: 

Óleo de Argão Marroquino e Óleo de Macadâmia; Azeite Mediterrânico e Aloé Vera; Mel e 

Óleo de Figo da Índia; Óleo de Girassol e Framboesa; Ervas de Provença e Lavanda.  

 

Champô NATURE MOMENTS Elixir de Mel e Óleo de Figo da Índia, 400 ml, 4,99€ (PVP 

recomendado)*  

 

Condicionador NATURE MOMENTS Elixir de Mel e Óleo de Figo da Índia, 200 ml, 3,29€ 

(PVP recomendado)* 

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

 

 

Visite-nos no Facebook @schwarzkopf.pt e Instagram @schwarzkopfpt  

 
 

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.  

https://www.facebook.com/FaFeelFantastic/
https://www.instagram.com/fafeelfantastic/
http://www.henkel.pt/
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Para mais informações:  

 
Contacto:    MEDIA CONSULTING 
 Sónia Castro | sonia.castro@mediaconsulting.pt   

Telemóvel:  +351 916 613 952 
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