PRESS RELEASE
15 de fevereiro de 2018
A SCHWARZKOPF PROFESSIONAL LANÇA A SUA PRIMEIRA MARCA DE CUIDADO E STYLING
DEDICADA A CABELOS TEXTURIZADOS

MAD ABOUT CURLS & WAVES
A Schwarzkopf Professional está prestes a revolucionar
o mercado com uma gama que incentiva as mulheres a
abraçar a sua personalidade e beleza natural. Criada
especialmente a pensar nas necessidades dos cabelos
encaracolados e ondulados, está a chegar a nova marca
de cuidado e styling Mad About Curls & Waves.
Durante décadas o cabelo liso e suave representava O look.
Hoje, os caracóis traduzem movimento, enchem as páginas
de beleza das principais revistas de moda, blogs e social
media, e são a escolha número 1 das influencers e estrelas
de street style. A Schwarzkopf Professional foi mais longe
e percebeu que os cabelos texturizados são mais do que
uma tendência, são um modo de vida.
Porque o mundo caminha na direção da autenticidade que
explora cada personalidade e beleza natural, é tempo de
celebrar todas as texturas e ser Mad About Curls & Waves!

Expertise Mad About Curls & Waves
Tendo em conta as características únicas de cada cabelo
- forma, tipo, densidade, espessura, comprimento e
condição – a Schwarzkopf Professional concluiu que o
cabelo com textura tende a sofrer alterações ao longo do
ciclo capilar, perdendo forma e definição, e necessitando
de um tratamento adequado.
Para ajudar cabeleireiros e clientes a selecionar uma
rotina de cuidado holístico e styling customizada, que vá
de encontro às diferentes necessidades, Mad About
Curls & Waves recorre a um sistema desenvolvido por
especialistas que determina, através de números e letras,
não só o tipo de ondas e caracóis, como a textura exata
do cabelo. Rotinas fáceis, no salão e em casa.
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Tecnologia Mad About Curls & Waves
Mad About Curls & Waves é infundido com o inovador Complexo Aquarine – uma combinação de
ingredientes que atua ao nível de:
•
•
•
•
•
•

Fortalecimento
Hidratação
Proteção de calor**
Assegura até 96% menos quebra**
Assegura até 94% menos pontas espigadas**
Envolve todos os fios num escudo protetor com total definição

Para potenciar os benefícios do Complexo Aquarine, é recomendada a utilização da gama de
cuidado holístico enquanto terapia e uma rotina de styling adequada.
Gamas Mad About Curls & Waves
Para atender às diferentes texturas, Mad About Curls & Waves está disponível em duas gamas
específicas, uma para caracóis, outra para ondas. Cada uma assenta em 4 objetivos:
1. Limpar
Uma vez que o cabelo texturizado é frequentemente considerado seco, a gama varia nos níveis de
cuidado e surfactantes de acordo com as necessidades de cada cliente.
2. Condicionar
Da mais leve à mais profunda, a gama fornece todos os níveis de nutrição que o cabelo texturizado
pode necessitar.
3. Finalizar
Dos sprays, aos bálsamos e ceras, uma larga variedade de produtos de styling responde às
necessidades de cada categoria de caracóis e ondas.
4. Refrescar
Dada a natureza do cabelo texturizado, que requer uma atenta manutenção, a lavagem diária não é
recomendada. Nesse seguimento, a gama inclui produtos que refrescam e redesenham o formato
das ondas e caracóis nos dias entre lavagens.
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Gama Mad About Curls

Mad About Curls Champô Extra-Espuma | [PVP Recomendado 300ml 12,50€*]
Uma fórmula leve, sem sulfatos, com Complexo Aquarine que limpa suavemente o cabelo enquanto
hidrata e ajuda a obter caracóis duradouros.
Mad About Curls Champô de Espuma Reduzida | [PVP Recomendado 300ml 12,50€*]
Uma fórmula que limpa e suaviza o cabelo encaracolado num só passo, sem retirar a sua hidratação
natural.
Mad About Curls Condicionador de Dupla Ação | [PVP Recomendado 250ml 17,50€*]
Um condicionador que pode ou não enxaguar. O Complexo Aquarine ajuda a desembaraçar, melhora
a hidratação e reduz o frisado, para uma definição duradoura.
Mad About Curls Máscara Intensa | [PVP Recomendado 200ml 19,70€*]
Máscara intensa que nutre profundamente o cabelo. O Complexo Aquarine ajuda a hidratar e reduzir
o frisado.
Mad About Curls Espuma Cremosa Ligeira | [PVP Recomendado 150ml 19,70€*]
Espuma cremosa ligeira que proporciona aos caracóis uma definição leve para um toque suave e
natural. A fórmula com Complexo Aquarine ajuda a hidratar e define os caracóis de forma duradoura.
Mad About Curls Creme de Definição de Caracóis | [PVP Recomendado 200ml 19,70€*]
Creme rico com Óleo de Jojoba para controlar e definir os caracóis rebeldes, e combater o
encrespado. A fórmula com o Complexo Aquarine e óleos de cuidado ajuda a hidratar e dá definição
aos caracóis de forma duradoura.
Mad About Curls Leite de Controlo com Óleos | [PVP Recomendado 200ml 19,70€*]
Pre-Styler ou Re-Styler, para usar antes do styling ou para remoldá-lo no dia seguinte à lavagem,
controlando o encrespado. A fórmula com o Complexo Aquarine e óleos de cuidado ajuda a hidratar
e dá definição aos caracóis de forma duradoura.
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Gama Mad About Waves

Mad About Waves Champô Sem Sulfatos | [PVP Recomendado 300ml 12,50€*]
Fórmula suave, sem sulfatos, com Complexo Aquarine que limpa o cabelo enquanto hidrata e ajuda
a definir as ondas de forma duradoura.
Mad About Waves Condicionador para Looks de Praia | [PVP Recomendado 250ml 17,50€*]
Condicionador adequado para todo o tipo de cabelos ondulados. Com o Complexo Aquarine, a
fórmula desembaraça, hidrata e ajuda a definir as ondas de forma duradoura.
Mad About Waves Spray Condicionador Ligeiro | [PVP Recomendado 250ml 17,50€*]
Spray condicionador ligeiro sem enxaguar para todo o tipo de cabelo ondulado. Com Complexo
Aquarine, a fórmula desembaraça, hidrata e ajuda na definição das ondas de forma duradoura.
Mad About Waves Spray Salino Texturizante | [PVP Recomendado 200ml 19,70€*]
Spray texturizante que aumenta o volume. A fórmula com Complexo Aquarine e Sulfato de Magnésio
ajuda a hidratar e define as ondas de forma duradoura.
Mad About Waves Bálsamo Texturizante de Moldagem ao Vento | [PVP Recomendado 150ml
19,70€*]

Bálsamo texturizante para moldar e definir as ondas sem sobrecarregar. A fórmula com Complexo
Aquarine ajuda a hidratar e define as ondas de forma duradoura.
Mad About Waves Champô Seco Refrescante | [PVP Recomendado 150ml 19,70€*]
Champô seco refrescante para absorver o excesso de oleosidade nos dias entre lavagens.
A gama Mad About Curls & Waves estará disponível nos salões de cabeleireiro Schwarzkopf
Professional a partir de 1 de fevereiro.
*Valor suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda.

*fonte: www.hairboutique.com
**quando utilizado enquanto terapia holística e regime de styling
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Visite-nos no Facebook Schwarzkopf Professional e Instagram schwarzkopfpro e Instagram
Portugal schwarzkopfpropt e mantenha-se a par das novidades de Mad About Curls & Waves
pelos hashtags #MadAbout #Curls #Waves
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.
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