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Novidade Schwarzkopf: o primeiro sistema premium
de cuidados capilares inspirado pelo poder do fundo
do mar – para um cabelo perfeito
Cada cabelo tem as suas próprias necessidades, sendo importante contar com uma
gama de cuidado capilar que responda diretamente às especificidades individuais –
seja cabelo seco, estragado ou rebelde. A primeira gama de cuidados capilares
premium da Schwarzkopf, Beology, vem apresentar a solução para esta necessidade,
oferecendo um sistema personalizado para obter os melhores benefícios para o cabelo,
através da combinação dos diferentes produtos Beology: Repair, Moisturising e
Smoothing. A fórmula inovadora é inspirada no poder do fundo do mar, combinando
extrato de águas profundas com algas anti-oxidantes. Como resultado, cabelos mais
nutridos, hidratados e altamente suaves.
O primeiro sistema premium de cuidados capilares da Schwarzkopf, Beology, foi desenvolvido
com ingredientes naturais e seguindo as últimas inovações científicas. A fórmula com algas
anti-oxidantes de fontes sustentáveis e o inovador extrato do fundo do mar permitem alcançar
cabelos perfeitamente nutridos e perfeitos, visivelmente hidratados. A fórmula com extrato das
águas profundas do Golfo da Califórnia e algas anti-oxidantes da costa do Mar Báltico também
fornece os ingredientes essenciais à hidratação e protege a estrutura capilar, bem como o
couro cabeludo.
Os três Cuidados Especiais de Beology(Bi-sérum, Reparador de pontas e Spray Protetor de
Calor) são o centro do sistema personalizado de cuidados capilares, integrados nas gamas
Repair, Moisturising e Smoothing. Para além dos Champôs e Condicionadores, a gama
completa conta com as Máscaras Intensivas, um Bi-sérum hidratante, um reparador de pontas
e um spray protetor de calor.
Os produtos de Repair, Moisturising e Smoothing podem ser combinados da forma mais
adequada às necessidades de cada cabelo, permitindo a criação de uma rotina diária
totalmente personalizada. Para criar facilmente a rotina perfeita, os rótulos dos produtos
possuem a indicação da etapa de aplicação: 1) Champô 2) Condicionador 3) Máscara
intensiva 4) Tratamentos Especiais (Bi-sérum hidratante, Reparador de pontas e Spray
Protetor de Calor).

Juntamente com os ingredientes naturais de alta qualidade, e a promessa de cuidados
capilares premium, Schwarzkopf Beology surpreende ainda pelas agradáveis fragrâncias de
brisa do oceano e notas florais, como o jasmim, jacinto, cedro e baunilha.
Schwarzkopf Beology em resumo:
Beology Repair – com polímeros condicionadores para reparação total do cabelo
Este sistema de cuidados capilares com várias etapas, reabastece o cabelo com proteínas
preciosas, reconstrói a estrutura do cabelo danificada e fortalece as fibras capilares para obter
resultados duradouros a nível de brilho e nutrição. Ideal para cabelos estragados.
Beology Repair Champô, 400 ml, PVP recomendado €8.99* (Etapa 1)
Lava delicadamente o cabelo, deixando-o reparado, suave e brilhante.
Beology Repair Condicionador, 400 ml, PVP recomendado €8.99* (Etapa 2)
Recupera instantaneamente a suavidade e maleabilidade do cabelo.
Beology Máscara Intensiva, 200 ml, PVP recomendado €8.99* (Etapa 3)
Uma máscara clássica, de reparação profunda. Aplicar por 5-10 minutos.
Beology Reparador de Pontas, 50 ml, PVP recomendado €8.99* (Etapa 4)
Reparação intensiva, ideal para pontas espigadas.

Beology Moisture – com pantenol para maior hidratação
O sistema de cuidados capilares com 4 etapas para hidratação profunda do cabelo, suaviza
a cutícula e dá frescura sem pesar. Ideal para cabelos secos.
Beology Moisture Champô, 400 ml, PVP recomendado €8.99* (Etapa 1)
Lava delicadamente e suavemente o cabelo.
Beology Moisture Condicionador, 400 ml, PVP recomendado €8.99* (Etapa 2)
Envolve o cabelo num leve véu de hidratação para um brilho saudável.
Beology Moisture Máscara Hidratante, 200 ml, PVP recomendado €8.99* (Etapa 3)
Uma máscara clássica, de hidratação intensa. Aplicar por 5-10 minutos.
Beology Moisture Bi-Sérum, 2x28 ml, PVP recomendado €12.99* (Etapa 4)
Combina o poder de um gel hidratante e uma emulsão enriquecida com extrato das
profundezas do oceano e algas, com poder anti-oxidante.

Beology Smooth – com óleo para resultados anti-cabelos rebeldes
Sistema de cuidados capilares para nutrição que sela a fibra externa do cabelo e controla os
cabelos rebeldes – mesmo com elevada humidade. Ideal para cabelos rebeldes.
Beology Smooth Champô, 400 ml, PVP recomendado €8.99* (Etapa 1)
Lava delicadamente o cabelo, deixando-o suave e brilhante.
Beology Smooth Condicionador, 400 ml, PVP recomendado €8.99* (Etapa 2)
Controla o frizz e caracóis, devolvendo suavidade e textura sedosa.
Beology Smooth Máscara Cremosa, 200 ml, PVP recomendado €8.99* (EtapaStep 3)
Uma máscara clássica, de nutrição profunda. Aplicar por 5-10 minutos.

Beology Smooth Spray Protetor de Calor, 150ml, PVP recomendado €8.99* (Etapa 4)
Este spray defende o córtex do cabelo com uma tecnologia de proteção contra o calor,
enquanto o fortalece profundamente.

Produto já disponível, à venda nas lojas Continente.

* Suscetível de modificação de acordo com o livre citério do ponto de venda
Sobre a Schwarzkopf
Há 120 anos que o químico Hans Schwarzkopf lançou as bases de uma marca que assenta na qualidade,
fiabilidade, conhecimento e inovação. Hoje, essa marca é líder global em cuidados capilares.
A Schwarzkopf é a maior marca da divisão de Beauty Care da Henkel Beauty e atinge vendas de cerca de 2 mil
milhões de euros (2016), em mais de 60 mercados em todo o mundo, com produtos de marca e cabeleireiro. Em
Portugal, a sua gama de produtos no retalho inclui coloração para o cabelo, como Palette, Keratin Color e Pure
Color; e produtos de cuidado capilar como Nature Moments, Gliss e Beology.
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.

