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BEM-VINDO À NOVA GERAÇÃO DE LACAS 
 

SCHWARZKOPF PROFESSIONAL REDEFINE A FIXAÇÃO  
COM O NOVO OSiS+ SESSION LABEL  

SUPER DRY MEMORY NET 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O que anteriormente parecia impossível é agora uma realidade… A marca de styling icónica 

da Schwarzkopf Professional, OSiS+ Session Label, acaba de lançar o novo OSiS+ Session 

Label Super Dry Memory Net; uma laca super concentrada que seca num instante, mantendo 

o cabelo maleável. Esta nova geração de lacas permite pentear e moldar facilmente, sem 

perder firmeza – perfeito para quem deseja atingir um styling inovador.  

 

Com soluções para todas as necessidades, a gama premium OSiS+ Session Label é a marca 

de styling líder da Schwarzkopf Professional. Aperfeiçoada com tecnologia superior e usada 

diariamente por cabeleireiros e stylists em todo o mundo, permite uma alta performance e 

resultados duradouros.  

 

Cabeleireiros e clientes podem agora descobrir um novo tipo de fixação, dando as boas vindas ao 

mais recente herói do portefólio Schwarzkopf Professional - OSiS+ Session Label Super Dry 

Memory Net. 
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COMO FUNCIONA OSIS+ SESSION LABEL SUPER DRY MEMORY NET? 

 

Chegou para revolucionar o mercado das lacas. OSiS+ Session Label Super Dry 

Memory Net é uma laca super concentrada que fornece um efeito de fixação totalmente 

novo. 

 

Instantaneamente seca, totalmente maleável, sem pesar e com uma fixação 

substancial: 

• Super seca: A laca da Schwarzkopf Professional mais seca* de sempre. Fornece uma 

fixação instantânea sem pesar. 

• Super concentrada: A concentração de polímeros é, aproximadamente, duas vezes 

maior do que nas lacas tradicionais. 

• Super efeito memória: Pode ser penteada e, mesmo assim, mantém a forma.  

• Super eficiente: Com a sua fórmula concentrada, a embalagem de 150 ml pode durar 

quase tanto quanto uma embalagem standard de 300ml.** 

 

Para uma fixação flexível – com efeito memória – o sistema inteligente desta laca dispersa a 

fórmula altamente concentrada de modo uniforme. As microscópicas gotículas secam num 

instante e não se espalham pelo cabelo, ao contrário das lacas convencionais. Em consequência, 

formam no cabelo uma rede extremamente fina, flexível e duradoura, em vez de uma película. 

Adicionalmente, graças à sua concentração, é necessário menos produto para atingir a mesma 

fixação, quando comparado com outras lacas.  

 

“O que torna OSiS+ Session Label Super Dry Memory Net espetacular é a sua aplicação. A textura 

muito leve seca instantaneamente, proporcionando fixação e estrutura. Dada a sua substancial 

flexibilidade, permite escovar o cabelo e voltar a moldar, mantendo o seu movimento natural” 

– Tyler Johnston, Embaixador Global Schwarzkopf Professional  

 

OSiS+ Session Label Super Dry Memory Net 

 

Ideal para utilizar todos os dias no salão ou para sessões de styling, OSiS+ Session Label Super 

Dry Memory Net foi desenvolvido com base em visões de stylists para: 

 

• Fornecer uma performance premium com um estilo de fixação totalmente novo 

• Secar instantaneamente, ainda que a sua fórmula permita retocar 

• Criar um styling invisível sem esforço  

• Fornecer uma fixação que não cola e deixa uma sensação agradável 

 

OSiS+ Session Label Super Dry Memory Net é um produto exclusivo de salão e já está disponível 

nos salões Schwarzkopf Professional. 

 
*Seca até 40% mais rápido do que OSiS+ Session Label Super Dry Fix 

**A embalagem de 150ml de Memory Net dura 85% tanto quanto uma embalagem normal de 300ml de Session Label 
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Visite-nos no Facebook Schwarzkopf Professional e Instagram schwarzkopfpro e 
Instagram Portugal @schwarzkopfpropt 

 

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 2017, a Henkel atingiu um volume de vendas de 20.000 milhões de 

euros e um lucro operacional depurado de cerca de 3.500 milhões de euros. As vendas combinadas 

das principais marcas das três unidades de negócios - Loctite, Schwarzkopf e Persil - somam mais 

de 6.400 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 corporativa, 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                                

 
 

https://www.facebook.com/schwarzkopfprofessionalportugalnews/
https://www.instagram.com/schwarzkopfpro/
https://www.instagram.com/schwarzkopfpropt/?hl=pt
http://www.henkel.com/
mailto:catarina.macas@mediaconsulting.pt

