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REIMAGINAR O UNIVERSO DA COLORAÇÃO DEMI-PERMANENTE

SCHWARZKOPF PROFESSIONAL APRESENTA A GAMA
INOVADORA IGORA VIBRANCE

A cor é o coração da Schwarzkopf Professional e há mais de 50 anos que IGORA, marca líder,
tem estabelecido novos padrões no mercado. É hora de dar o próximo passo na inovação com
o novo IGORA VIBRANCE, um upgrade de última geração.
A procura por cabeleireiros que recriem os looks divulgados pelos influencers das redes sociais não
revela sinais de abrandamento – pelo contrário. Os clientes desejam mudar a cor do cabelo sem o
compromisso de uma coloração permanente e esperam que os cabeleireiros consigam corresponder,
de modo seguro. A Schwarzkopf Professional trabalha continuamente para ir ao encontro desta
necessidade, disponibilizando gamas versáteis e de alta performance. Agora, a gama inovadora
IGORA VIBRANCE pode fazer ainda mais!
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REimaginar IGORA VIBRANCE
Esta avançada e hidratante coloração demi-permanente – com uma fórmula líquida que se pode
transformar em gel ou creme – significa que os clientes podem esperar MAIS e os cabeleireiros
podem oferecer MAIS…
… MAIS Performance, MAIS Comodidade, MAIS Versatilidade, MAIS Escolha:
•

MAIS Performance – até 100% mais INSTAShine* e
proteção contra o calor, graças ao novo Moisture
Protecting Complex

•

MAIS Comodidade – a nova fórmula líquida com a
proporção de mistura 1:1 permite uma formulação mais
fácil, mistura rápida e mais eficiência na aplicação

•

MAIS Versatilidade – o líquido permite escolher uma
consistência em gel ou creme; para uma rápida aplicação
com o gel, ou mais precisa com o creme

•

MAIS Escolha – uma gama completa de serviços de cor
demi-permanente está agora disponível (Tom sobre Tom,
Tom Pastel, Tom Moda, Neutralização / Correção de Cor,
Revigoramento de Cor, Brilho Límpido) com 68 tons que
combinam harmoniosamente com IGORA Royal

Tecnologia IGORA VIBRANCE
O Moisture Protecting Complex, com Technologia AQUAXYL™, significa que IGORA VIBRANCE
é extra delicado com o cabelo durante todo o processo de coloração. A sua inovadora tecnologia
controla o nível de humidade interna do cabelo, estabilizando a sua hidratação – isto protege contra
a quebra e permite um resultado de cor uniforme! A fórmula sem álcool é enriquecida com
Vitaminas B3 e B5, ajudando a proteger a superfície do cabelo para um brilho bonito e vibrante.

Serviço IGORA VIBRANCE
A gama contém 68 tons IGORA VIBRANCE, incluindo IGORA VIBRANCE Neutro 0-00, uma fórmula
não pigmentada que pode ser usada para um upgrade de brilho, depois do serviço de cor, ou para
diluir os tons IGORA VIBRANCE, reduzindo profundidade e intensidade ou criando tonalidades
pastel.
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O seu Sistema Ativador permite aos cabeleireiros escolher entre a consistência em gel ou creme:
•
•

IGORA VIBRANCE Gel Ativador contém um agente gelificante que cria uma consistência única
– ideal para aplicações com a embalagem, como serviços rápidos na zona de lavagem
IGORA VIBRANCE Loção Ativadora contém um agente especial de espessamento que
transforma o líquido em creme – perfeito para aplicações precisas e rápidas

Graças à sua consistência única, IGORA VIBRANCE permite aos cabeleireiros adaptar o produto de
acordo com as necessidades dos clientes e com as respetivas técnicas. Para os clientes que
pretendem experimentar um novo look sem um compromisso permanente, IGORA VIBRANCE
oferece MAIS oportunidades personalizadas:
•

BREAK THE BRASS – neutralização tom sobre tom para um louro perfeito

•

PAINT ME PASTEL – tonalidades pastel multifacetadas para criar um resultado divertido
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•

RUNWAY REBEL – tom moda bonito e ousado que dá nas vistas

•

GLOSS BOSS – balayage com brilho excecional
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•

TEMPTING TONES – reflexos de cor vibrantes para um toque atraente

•

ONE TWO GORGEOUS – um revigoramento de cor com brilho irresistível

“O novo IGORA VIBRANCE é a coloração demi-permanente mais bonita. As novas consistências
são super fáceis de misturar e aplicar, e os resultados de cor são absolutamente deslumbrantes.”
Lesley Jennison | Formadora e Colorista

IGORA VIBRANCE chega ao mercado em janeiro de 2019.
*vs. cabelo não tratado
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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.
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