
 
 

 

                      
 

 

  
Press Release 

 

01 de março de 2018 

 

Cabelos cuidados com aromas agradáveis 

 

Novas máscaras intensivas NATURE MOMENTS: para 
um cabelo naturalmente bonito 
 
NATURE MOMENTS proporciona um cuidado capilar adequado a todo o tipo de cabelo 

com a assinatura a “Beleza é Natural”. 
 

Com a garantia de qualidade Schwarzkopf, NATURE MOMENTS desenvolveu máscaras 

intensivas com fórmula nutritiva, não oleosa e sem corantes artificiais, para completar a sua 

gama.  
 

As máscaras são as mais recentes novidades NATURE MOMENTS que já contava com  

champôs e condicionadores nas variedades: Óleo de Argão Marroquino e Óleo de 

Macadâmia; Óleo de Azeitona e Aloé Vera; Mel e Óleo de Figo da Índia; Óleo de Girassol e 

Framboesa; Ervas de Provença e Lavanda.  
 

A máscara NATURE MOMENTS Óleo de Azeitona e Aloé Vera tem uma fórmula que  ajuda 

a controlar cabelos rebeldes e pontas espigadas, nutrindo o cabelo intensamente da raiz 

até às pontas. Esta nova máscara intensiva junta-se ao champô e condicionador NATURE 

MOMENTS Óleo de Azeitona e Aloé Vera que, combinados, proporcionam um cuidado capilar 

mais completo, com maiores benefícios.  
 

 

 



 

 

 
  

NATURE MOMENTS apresenta ainda a máscara NATURE MOMENTS Óleo de Argão e 

Macadâmia cuja fórmula suave ajuda a reparar cabelos secos e estragados, nutrindo-os de 

dentro para fora e deixando-os com um aspeto saudável e macio. O óleo de argão é rico em 

ácidos gordos essenciais e vitamina E, enquanto o óleo de macadâmia impressiona devido à 

sua textura leve e não gordurosa. 
 

Com essências 100% naturais, NATURE MOMENTS é testado dermatologicamente e não 

contém corantes artificiais e,  no caso dos champôs e condicionadores, não contém silicones. 

A sua compatibilidade com a pele foi também comprovada em testes dermatológicos, para 

cabelos naturalmente bonitos e fortes. 
 

Máscara NATURE MOMENTS Óleo de Azeitonae Aloé Vera, 250 ml, 5,99€ (PVP 

recomendado)*  
  

Champô NATURE MOMENTS Óleo de Azeitona e Aloé Vera, 400 ml, 4,99€ (PVP 

recomendado)*  

 

Condicionador NATURE MOMENTS Óleo de Azeitona e Aloé Vera, 200 ml, 3,49€ (PVP 

recomendado)* 

 
*Valor suscetível de modificação de acordo com o livre critério 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 

53.000 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.  


