Press Release
tbh – true beautiful honest de Schwarzkopf Professional

Descobre tbh - true beautiful honest, a 1a marca de coloração
permanente que cria colorações autênticas...
A Schwarzkopf Professional orgulha-se de anunciar o tão aguardado lançamento da sua nova
marca, tbh - true beautiful honest. A coloração que fornece uma solução verdadeiramente
única, autenticamente bonita e genuinamente honesta já está disponível nos salões Schwarzkopf
Professional.

A Schwarzkopf Professional foi ao encontro dos pedidos de autenticidade e de beleza
#SemFiltro: para resultados totalmente únicos que iluminam os reflexos naturalmente
mais escuros e claros do cabelo. Realçamos a beleza autêntica com tons brilhantes
perolados, subtons irisados suaves que embelezam, em vez de mascarar ou corrigir.
Somos honestos nas nossas fórmulas, que contêm até 92% de ingredientes de origem
natural, e potenciadores de performance para uma coloração de excelência.

tbh – true beautiful honest: coloração
O portefólio de coloração de tbh – true beautiful honest respeita e ilumina os reflexos
naturalmente mais escuros e claros do cabelo, conferindo um brilho natural com até 100% de
cobertura multi-dimensional. tbh – true beautiful honest é a coloração feita à medida que
garante um reflexo saudável, ao contrário do brilho polido e artificial de uma coloração
permanente tradicional.
Os tons brilhantes e perolados com toques iridiscentes concretizam o desejo de cada cliente,
graças às misturas de pigmentos cuidadosamente desenvolvidas.
A gama de tbh – true beautiful honest contém 26 tons de três mundos de cor distintos, que
reavivam

a

criatividade

do

cabeleireiro

com

resultados

autenticamente

bonitos:

•

Natural: tons neutros com um toque chocolate suave (6 tons)

•

Frio: tons esfumados modernos que ajudam a eliminar tons quentes subjacentes (13
tons)

•

Quente: Reflexos primários luxuosos suavizados por tons rosados (7 tons)

As referências de tons são baseadas no sistema de numeração atual da Schwarzkopf
Professional, facilitando a escolha do tom certo para os clientes de salão.
As fórmulas foram criadas com até 92% de ingredientes de origem natural, com potenciadores
de

performance

•

necessários

para

resultados

de

cor

confiáveis:

Pigmentos de Coloração
Elaborados para criar tonalidades brilhantes e peroladas, que incluem um pigmento de
coloração específico (HEP), conhecido por reduzir o risco de desenvolver alergias.1

•

50% Menos Amoníaco
Até 50% menos amoníaco vs. uma coloração permanente tradicional, para preservar a
integridade do cabelo e proporcionar uma experiência mais agradável.

•

Óleo de Uva
Deixa o cabelo com um toque natural brilhante.2

tbh – true beautiful honest: serviços
tbh – true beautiful honest é sobre aperfeiçoamento e embelezamento. Com qualquer serviço
de coloração em salão os clientes podem esperar uma experiência de consulta autêntica que
garante resultados completamente personalizados e multidimensionais. A gama fornece serviços
tradicionais como colorações mais escuras, depósito de cor em cabelo pré-aclarado, coloração
tom sobre tom, cobertura de recrescimentos, madeixas para cabelos mais escuros com poder
aclarante até 3 níveis, bem como nuances dimensionais e contorno. Inclui ainda serviços de
refrescamento de cor e brilho, que fornecem um look fresco e reavivam comprimentos e pontas
de cabelo baços. As colorações autênticas de tbh contam com nuances aveludadas de um brilho
saudável e natural.

Ainda que o risco de desenvolvimento de alergia seja reduzido, permanece um risco de reação alérgica que pode ser severo. Realiza sempre
um Teste de Reação Alérgica 48h antes de cada coloração. Em caso de reação após colorir o cabelo, não o deves colorir. Siga estritamente as
instruçõesde segurança e consulte www.schwarzkopf-professional.com.
1

2

Anexo 1: Aqua (Water, Eau), Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate SE, Glycerin, Octyldodecanol, Ethanolamine, Ammonium Hydroxide, Sodium
Cetearyl Sulfate, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Cocamidopropyl Betaine, Parfum (Fragrance), Sodium Sulfite, Sodium Chloride, Etidronic Acid,
Sodium Sulfate, Ascorbic Acid, Resorcinol, 2,7-Naphthalenediol, 2,4-Diaminophenoxyethanol HCl, 2-Methylresorcinol, 1,3-Bis-(2,4Diaminophenoxy) Propane HCL, 5-Amino-6-Chloro-o-Cresol, 2-Amino-3-Hydroxypyridine, 1-Hydroxyethyl-4,5-diamino-pyrazole sulfate, 2Amino-6-chloro-4-nitrophenol

A gama de tbh – true beautiful honest inclui também o
Diluidor de Tom, uma ferramenta técnica de apoio a serviços
de refrescamento de cor e brilho. Pode ser misturado com
qualquer tom de tbh – true beautiful honest para revitalizar
comprimentos e pontas de cabelo baços.
A fórmula inclui ingredientes selecionados pelas suas
propriedades de cuidado intensas:

•

Óleo de Argão

Óleo natural, muito utilizado no cuidado da pele, que proporciona uma maior suavidade e
deixa o cabelo com um toque brilhante.
•

Óleo de Macadâmia

Óleo natural conhecido pelas suas propriedades de cuidado que intensificam o brilho do
cabelo.
•

Manteiga de Karité

Ingrediente natural rico em ácidos gordos que suavizam o cabelo.3

Estão ainda disponíveis três tutoriais exclusivos com a stylist Victoria Hunter, que mostram como
tbh – true beautiful honest realça a beleza natural.
A Schwarzkopf Professional criou um interface móvel dedicado não só à partilha de informação
sobre os ingredientes, como também à sua função na fórmula. Com acesso através de códigos
QR dentro dos nossos materiais técnicos, a prateleira de ingredientes interativa está disponível
no website oficial da Schwarzkopf Professional assim como toda a gama do portefólio, looks de
coloração inspiracionais – como os desta estação de Essential Looks – e muito mais.

3 Anexo 2: Aqua, Cetearly Alcohol, Glycerin, Butryrospermum Pakii (Shea) Butter, Behenamidopropyl Dimethylamine, Distearoylethyl
Hydroxyethylmonium Methosulfate, Argania Spinosa Kernel Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Ceteareth -20, Sodium Benzonate, Isopropyl
Myristate, Lactic Acid, Parfum (Fragrance)

Acompanha tbh – true beautiful honest nas redes sociais
através dos canais de @schwarzkopfpropt usando as
hashtags #betbh e #schwarzkopfpro.

tbh – true beautiful honest está disponível em salões Schwarzkopf Professional.

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 2018, 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. A Henkel
emprega cerca 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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