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Schwarzkopf Professional celebra os cachos com sua primeira 
marca dedicada exclusivamente ao cabelo encaracolado: Mad 

About Curls 
 
A nova linha propõe cuidado holístico para tratamento e proteção dos fios, entendendo que 
cachos não são somente uma tendência, mas um estilo de vida. 
 
Cada tipo de cabelo tem características únicas: forma, densidade, espessura, comprimento. Para 
cabelos cacheados, ainda é preciso considerar a curvatura e abertura dos cachos, o volume do 
cabelo. As especificidades têm aumentado a demanda por cabeleireiros e serviços especializados. 
Para apoiar os profissionais a manterem os cabelos hidratados, com volume e exuberância, a 
Schwarzkopf Professional lança uma nova marca dedicada exclusivamente para o cuidado com os 
cachos: Mad About Curls. 
 
“Mad About Curls foi criada a partir de uma necessidade identificada pela Schwarzkopf Professional. 
É nossa primeira linha focada no cuidado dos cabelos cacheados, para deixar ainda mais linda a 
mulher autêntica que assume sua beleza natural”, destacou Juliana Parra, Gerente de Marketing da 
Schwarzkopf Professional no Brasil. 
 
A novidade apresenta o avançado Complexo Aquarine – uma combinação de ingredientes que 
fortacele os fios, hidrata, protege contra o calor e cria uma espécie de “escudo de cuidados", que 
garante uma definição incrível, até 96% menos quebra e de até 94% menos pontas duplas. 
 
A marca também utiliza um protocolo em quatro etapas: limpar, condicionar, finalizar e refrescar. 
 
Conheça a linha completa: 

 
Shampoo Extra Espuma (Limpar) 
Uma fórmula suave sem sulfatos, com Complexo Aquarine, que limpa o cabelo 
enquanto hidrata e proporciona cachos duradouros. Proteção térmica até 80°C. 
R$ 85,00 (300ml) 
 
 
 
 
 

Shampoo Pouca Espuma (Limpar) 
Uma fórmula “co-wash” que limpa e condiciona o cabelo cacheado num só passo, 
sem prejudicar a sua hidratação natural. Com o Complexo Aquarine, hidrata e 
proporciona cachos definidos e duradouros. Proteção térmica até 80°C. 
R$ 85,00 (300ml) 
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Condicionador de Duplo Uso (Condicionar) 
Um condicionador que você pode ou não enxaguar. Com Complexo Aquarine, 
ajuda a desembaraçar, melhora a hidratação e reduz o frizz, para uma definição 
duradoura. Proteção térmica até 80°C. 
R$ 95,00 (250mil) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Máscara Intensiva (Condicionar) 
Máscara intensiva que nutre profundamente o cabelo. Com 
Complexo Aquarine, ajuda a hidratar o cabelo, reduzir o frizz, para 
uma definição duradoura. Proteção térmica até 80°C. 
R$ 130,00 (200ml) 
 
 

Creme de Definição (Finalizar) 
Creme rico em Óleo de Semente de Jojoba para controlar os cachos rebeldes, 
combater o frizz e definir os fios. A fórmula com o Complexo Aquarine e óleos de 
cuidado ajuda a hidratar e proporciona definição duradoura aos cachos. Proteção 
térmica até 80°C. 
R$ 145,00 (200ml) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Leite de Controle com Óleos (Refrescar) 
Pre-Styler ou Re-Styler, para usar antes do styling ou para remoldá-lo no dia 
seguinte à lavagem, protege a forma enquanto aumenta a definição e controla o 
frizz. A fórmula com o Complexo Aquarine e óleos de cuidado ajuda a hidratar e 
proporciona definição duradoura aos cachos. Proteção térmica até 80°C. 
R$ 145,00 (200ml) 
 
 


