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ESTE NATAL OFEREÇA SCHWARZKOPF PROFESSIONAL

PARA OS HOMENS DA NOSSA VIDA
PACK DE NATAL [3D] MEN

Escolher o presente ideal para os homens da nossa vida não é tarefa fácil. Para ajudar, a
Schwarzkopf Profissional colocou à disposição o seu legado de 120 anos de inovação e criou um
Pack de Natal dedicado 100% ao universo masculino, que satisfaz todas as necessidades do cabelo
e couro cabeludo.
[3D] MEN é uma gama de cuidado e finalização que ativa a raiz, refresca o couro cabeludo e fortalece
o cabelo. A sua fórmula é potenciada por ingredientes ativos cientificamente comprovados que
permitem atingir a máxima eficácia perante os principais desafios capilares dos homens: oleosidade,
caspa e queda.
Com uma elevada performance, a linha [3D] MEN combina ainda três dimensões essenciais da
finalização: fixação, textura e definição.
O Pack de Natal é composto por um Champô Hair & Body 250ml e uma Argila Texturizante 100ml.
PVP Recomendado do Pack: 25,75€*
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PARA UM CABELO SEMPRE HIDRATADO
PACK DE NATAL BC BONACURE MOISTURE KICK

Cabelo sempre bonito, no Natal e em qualquer outra época do ano. Esta é a promessa da gama BC
Bonacure Moisture Kick da Schwarzkopf Profissional. Para cabelo normal a seco, ondulado ou
encaracolado, o ácido hialurónico presente nestes produtos revitaliza os cabelos desidratados,
aumentando a elasticidade e o brilho.
O Tripack de Natal é composto por um Champô Micelar 250ml, uma Máscara 200ml e um Spray
Condicionador 200ml.
PVP Recomendado do Tripack: 44,85€*

PARA UMA RECUPERAÇÃO TOTAL
PACK DE NATAL BC BONACURE PEPTIDE REPAIR RESCUE

Este Natal, a Schwarzkopf Profissional sugere a gama BC Bonacure Peptide Repair Rescue,
criada especialmente para cabelos danificados e stressados. Com uma fórmula à base de peptídeos
que voltam a preencher o córtex danificado ao reconstruir a arquitetura interior do cabelo, é a solução
ideal para uma recuperação total.
O Pack de Natal é composto por um Champô Micelar 250ml, um Condicionador 200ml e uma
Máscara 200ml.
PVP Recomendado do Pack: 44,85€*
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PARA ASSUMIR A BELEZA NATURAL
PACK DE NATAL MAD ABOUT CURLS & WAVES

A Schwarzkopf Professional revolucionou o mercado ao incentivar as mulheres a assumirem a
beleza natural dos seus cabelos.
Preparada para responder às necessidades dos fios encaracolados e ondulados, a gama Mad About
Curls & Waves inclui na composição o inovador Complexo Aquarine – uma combinação de
ingredientes que atua ao nível do fortalecimento e hidratação dos cabelos, protege do calor, reduz a
quebra e as pontas espigadas, envolvendo os fios num escudo protetor com total definição.
Assim, para que neste Natal possa oferecer autenticidade e liberdade de looks, a Schwarzkopf
Professional sugere dois Packs de Natal, específicos para cabelos texturizados.
O Pack Mad About Curls combina um Champô de Espuma Reduzida 300 ml e uma Espuma
150ml. PVP Recomendado do Pack: 32,20€*
O Pack Mad About Waves combina um Champô Sem Sulfatos 300 ml e um Spray Condicionador
Ligeiro 250ml. PVP Recomendado do Pack: 29,85€*

PARA UM LOOK ICÓNICO
PACK DE NATAL OSiS+ SESSION LABEL

A época festiva é a ocasião ideal para criar um look mais sofisticado, elegante…icónico. Para tal, é
necessário contar com um aliado que garanta finalização e fixação extrema. A solução infalível é a
Laca de Fixação Forte Super Seca da gama OSiS+ Session Label, da Schwarzkopf Professional.
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Disponível com uma bolsa, fácil de transportar, a Laca de Fixação Forte Super Seca 100ml oferece
proteção ao penteado através da Tecnologia Super Dry Spray e confere uma dispersão micro-fina,
para uma retenção máxima e resultados remoldáveis com escova.
PVP Recomendado: 5,60€*
Todos os Packs estão disponíveis em salões de cabeleireiro Schwarzkopf Professional e nas lojas
especialistas.
*valor suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda.

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.
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