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A SCHWARZKOPF PROFESSIONAL REDEFINE O VOLUME COM 
O NOVO OSiS+ MADE TO GO HIGHER 
 
A Schwarzkopf Professional apresenta OSiS+ MADE TO GO HIGHER - a gama que acrescenta 

três novas espumas ao portefólio OSiS+ e que permite aos cabeleireiros, e clientes, criar um 

look com volume bonito, personalizado e de longa duração!  

 

Um passo à frente da tendência, OSiS+ MADE TO GO HIGHER torna fácil alcançar o penteado 

desejado. A marca de styling líder da Schwarzkopf Professional fez mais um upgrade na sua oferta, 

acrescentando três espumas de alta performance, ideais para conseguir todos os tipos de looks com 

volume – desde o natural que flui livremente, ao casual a lembrar os dias de praia e ao texturizado, 

massivo e glamoroso, com fixação superior. 

 

O Embaixador Global de Styling para a Schwarzkopf Professional, Richard Ashforth, sabe que: 

“O volume é uma excelente forma de fazer uma declaração ao mundo, de deixar transparecer cada 

personalidade. Quer seja suave, natural e fluido ou maior e mais ousado. A gama OSiS+ MADE TO 

GO HIGHER possibilita volume em qualquer forma e para todos os gostos!”. 

 

A gama OSiS+ MADE TO GO HIGHER conta com a Tecnologia HIGH FINITY, baseada num nível 

de pH que reafirma a fibra capilar e num polímero de cuidado que reveste a cutícula, para mais brilho, 

maleabilidade e maior facilidade a pentear. 

 

 

Looks OSiS+ MADE TO GO HIGHER  

 

 

 

 

• QUIFFED – com OSiS+ Grip 

Muda todos os dias com QUIFFED, para estilos fortes, ousados e com glamour.  
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• GLUNGE – com OSiS+ Fab Foam 

O derradeiro look com textura, GLUNGE mistura a onda descontraída com um 

toque de glamour. Um estilo flexível de longa duração. 

 

 

 

 

 

 

 

• FREEFLOW – com OSiS+ Topped Up 

Numa subtil aproximação aos looks volumosos naturais, FREEFLOW exibe 

brilho e movimento, para um estilo livre. 

 

   

 

 

 

Gama OSiS+ MADE TO GO HIGHER 

 

1. NOVO OSiS+ Grip – espuma ultra forte para looks volumosos e de fixação superior. 

 

Benefícios: 

• Suporte máximo para volume máximo 

• Brilho natural 

• Ajuda a proteger contra os danos da secagem 

• Longa duração, resultados anti estáticos  

• Controlo de estilo ultra forte 

 

[PVP Recomendado 200ml 13,30€*] 
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2. NOVO OSiS+ Fab Foam – espuma de fixação clássica para looks de praia com volume 

texturizado.  

 

Benefícios:  

• Suporte visível para um volume flexível e texturizado 

• Brilho natural 

• Ajuda a proteger contra os danos da secagem 

• Fórmula não pegajosa 

• Perfeito para criar penteados blow-out com a ajuda da escova de enrolar 

 

[PVP Recomendado 200ml 13,30€*] 

 

3. NOVO OSiS+ Topped Up – espuma de fixação suave para um volume natural e fluido. 

 

Benefícios: 

• Espuma não aerossol 

• Brilho saudável 

• Ajuda a proteger contra os danos da secagem 

• Elevação suave parra um volume natural 

• Looks perfeitos para cabelos de todos os comprimentos  

 

[PVP Recomendado 200ml 13,30€*] 

 

A gama OSiS+ MADE TO GO HIGHER está disponível nos salões de cabeleireiro Schwarzkopf 

Professional. 

 

*Valor suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda. 
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Visite-nos no Facebook Schwarzkopf Professional, Instagram schwarzkopfpro e Instagram Portugal 

schwarzkopfpropt e mantenha-se a par das novidades OSiS+ MADE TO GO HIGHER através dos 

hashtags #madetocreate e #madetogohigher. 

 

 
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. 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. Para obter mais informações visite: www.henkel.com. 
 

Para mais informações:  

Contacto: Media Consulting | Catarina Maçãs  

Telefone: 910 906 007   

Email:     catarina.macas@mediaconsulting.pt                                
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