Press Release
Sistema Detox BLONDME de Schwarzkopf Professional

Ilumina Hoje os Louros de Amanhã com o novo Sistema Detox
BLONDME da Schwarzkopf Professional
Em resposta à crescente procura de serviços de salão que fortifiquem a estrutura delicada dos
cabelos louros – BLONDME, a marca líder dedicada a louros da Schwarzkopf Professional, apresenta
o novo Sistema Detox.

Para resultados de louros saudáveis e brilhantes: o Sistema
Detox de BLONDME é o primeiro regime de recuperação da
Schwarzkopf Professional, desenvolvido para reavivar e
proteger cabelos louros em 3 simples passos.
Dedicada a prolongar o cuidado capilar, a nova gama contém
também a Tecnologia Bonding de BLONDME – com Vitamina
C, Aminoácidos, Semente de Moringa e Ácido Málico,
conhecidos

pelas

suas

propriedades

desintoxicantes,

fortificantes e protetoras.

Visão geral do Sistema Detox de BLONDME
O dia-a-dia pode danificar cabelos louros acabados de sair do salão - agressores ambientais como
poluição e cloro, ou até mesmo produtos de finalização, podem deixar os cabelos louros baços e com
tons amarelados. Graças ao Sistema Detox BLONDME da Schwarzkopf Professional, as louras podem
reavivar a sua coloração, enquanto retêm um brilho cristalino por mais tempo.

Champô Purificante Sistema Detox BLONDME (1000ml/250ml)
Um champô purificante que remove impurezas e minerais acumulados na superfície
externa do cabelo:
•

Limpa suavemente sem pesar. Com Ácido Málico (conhecido pelas suas
propriedades desintoxicantes)

•

Remove resíduos como pó, poluição, produtos de finalização e minerais de
águas duras

•

Deixa o cabelo suave e maleável

PVP recomendado
13,80€

Shot Sistema Detox BLONDME (5x5g mono-dose num pack de salão)
Desenvolvido para ser misturado no momento com a Máscara de Queratina Bonding Todos os Louros
de BLONDME, como parte do Serviço Detox de salão. Combinado com a máscara irá:
•

Remover minerais de águas duras e outros resíduos

•

Fortalecer o cabelo de dentro para fora

•

Recuperar a luminosidade e brilho

Spray Bifásico Bonding & Protetor Sistema Detox BLONDME (150ml)
Um spray diário leve e protetor que nutre e protege o cabelo de agressores ambientais:
•

Cria uma película que repele água

•

Com extrato de Semente de Moringa desintoxicante, sela a cutícula e ajuda a
proteger o cabelo de agressões externas

•

Aplicar após cada lavagem
PVP recomendado
14,20€

No salão, o Sistema Detox de BLONDME trabalha em conjunto para desintoxicar profundamente o
cabelo, refrescando-o instantaneamente e devolvendo um brilho saudável a cabelos louros baços. Em
casa, os clientes de salão podem criar o seu próprio regime desintoxicante de 2 passos com o Champô
Purificante e o Spray Bifásico Bonding & Protetor do Sistema Detox BLONDME.

O Embaixador Global BLONDME e especialista em balayage, Jack Howard, partilha a sua paixão por
cabelos louros maravilhosos.

“Pessoas com cabelo louro têm sempre dificuldade em manter a sua luminosidade e ar fresco, devido
a simples agressores diários como água e poluição. Durante anos tive dificuldade em ajudar as
minhas clientes com estes problemas, mas agora, o Sistema Detox de BLONDME veio responder a
essas questões, com o seu primeiro regime de recuperação de louros – com a técnica e conhecimento
que só esperaríamos de BLONDME.”

Podes encontrar mais detalhes dos produtos BLONDME,
looks icónicos, conteúdos educacionais e tutoriais passoa-passo

no

site

da

Schwarzkopf

Professional:

www.schwarzkopf-professional.pt, bem como noutros
canais digitais, incluindo a aplicação interativa House of
Color. Não te esqueças de seguir a @schwarzkopfpropt e
a hashtag #BLONDME nas redes sociais para as últimas
novidades e lançamentos.

Os produtos BLONDME estão disponíveis nos salões Schwarzkopf Professional e nas lojas
especialistas.
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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