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*Suscevel de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda.

CHAMPÔ MICELAR
SYOSS PURE FRESH (500ml)
Cuidado diário para uma sensação
de cabelo sempre fresco.
P.V.P recomendado: 5.99€*

CHAMPÔ MICELAR
SYOSS PURE BOOST (500ml)
Cuidado diário para um cabelo forte, 
com movimento.
P.V.P recomendado: 5.99€*

Respondendo às necessidades dos consumidores mais exigentes que procuram 
produtos delicados para os seus cabelos e com menor impacto ambiental, Syoss 
lança Pure, a sua nova gama de champôs micelares free from silicones, óleos 
minerais e corantes arficiais, que proporciona uma limpeza eficaz e delicada.

DisponíDisponível nas versões Fresh e Boost, a nova gama Syoss Pure contém uma 
fórmula enriquecida com tecnologia micelar, que oferece o cuidado diário que 
respeita todos os pos de cabelo. Para os cabelos normais a oleosos, Pure Fresh 
proporciona a sensação de um cabelo sempre fresco e limpo. Por outro lado, 
Pure Boost é indicado para cabelos mais finos e frágeis e devolve força e 

movimento, para um cabelo mais forte e bonito.

AA tecnologia micelar de Syoss Pure permite que, durante a lavagem, as micelas 
funcionem como um íman que atrai as impurezas e remove a poluição, resíduos 
e oleosidade dos fios, oferecendo a suavidade e frescura desejada aos cabelos. 
Graças à sua alta afinidade com a água, as micelas são facilmente removidas sem 

recurso a agentes agressivos e sem prejudicar o couro cabeludo.

OutOutra inovação desta gama está patente na sua embalagem composta por 25% 
de PET reciclado. Assim, Syoss Pure alia a sua tecnologia micelar à preocupação 
ambiental reforçada pela cerficação EU-Ecolabel (Cerficação ecológica 

europeia). Syoss Pure conquistou também o selo ECARF (Allergy friendly quality 
tested) ao ser testado em pessoas com peles especialmente delicadas e sensíveis.

O CUIDADO MICELAR PARA OS SEUS CABELOS
NOVO SYOSS PURE


