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Celebra hoje a beleza individual de amanhã com os NOVOS
Mad About Lenghts e Mad About Curls Superfood!
Após o sucesso de lançamento da marca de cuidado e finalização Mad About Curls
& Waves – e a par da crescente procura de produtos dedicados à celebração das
diferentes texturas capilares – a Schwarzkopf Professional criou duas novas linhas
Mad About:
•
•

Mad About Curls Superfood, para cabelo naturalmente muito encaracolado
Mad About Lengths, para cabelo comprido

Hoje, as mulheres desejam abraçar a sua personalidade única e beleza natural. A
Schwarzkopf Professional sabe que não existe uma abordagem universal no que toca a
cabelos muito encaracolados e cabelos compridos – por isso, mais que uma tendência,
trata-se de um estilo de vida!
Mad About Curls, Waves e Lengths:
A Schwarzkopf Professional incentiva salões e clientes a terem uma atitude Mad About
em relação ao cabelo natural e a celebrarem a sua individualidade. Quer pretendam
realçar as suas texturas únicas ou fortalecer os comprimentos, existe agora um regime
de tratamento e finalização holística adequado a diversos tipos de caracóis, ondas e
cabelos compridos.
O Complexo Aquarine é o que diferencia Mad About das outras gamas de cuidado e
finalização. Uma combinação de produtos específicos que hidrata e fortalece
intensivamente o cabelo, ao mesmo tempo que define e garante proteção contra a quebra
e o calor.
Novo Mad About Curls Superfood:
Uma vez que os caracóis de tipo 4 (padrões 4A, 4B, 4C), geralmente conhecidos por
cabelos muito encaracolados, necessitam de um cuidado especializado para suavizar,
hidratar e melhorar a definição, a Schwarzkopf Professional desenvolveu dois produtos
Mad About Curls Superfood - uma máscara e uma máscara leave-in enriquecidas com
uma mistura de óleos super nutritivos (coco, abacate, rícino e óleo de grainha de uva).
Esta mistura especial de óleos super nutritivos e o Complexo Aquarine trabalham em
conjunto para:
•
•

Nutrir e hidratar profundamente os caracóis extremamente secos
Dominar o frisado e facilitar o pentear em texturas apertadas

•
•
•

Fortalecer a estrutura capilar
Minimizar a quebra e selar a cutícula
Melhorar a definição e dar brilho

Embora os cabelos muito encaracolados possam parecer bastante densos e robustos,
são o tipo de textura mais frágil e seca, com um menor número de camadas de cutículas
– esta é a razão pela qual necessitam de maior atenção e cuidado especializado.

Linha Mad About Curls Superfood:
Mad About Curls Máscara Superfood
Uma máscara de tratamento para nutrir intensamente cabelos muito encaracolados.
Formulada com Complexo Aquarine e uma mistura de óleos super nutritivos que
restauram profundamente, suavizam e melhoram a sensação de hidratação do cabelo
seco e texturizado.
650ml - €35,18 (P.V.P. Recomendado)
Mad About Curls Máscara Superfood Leave-In
Uma máscara intensa para utilizar sem enxaguar que equilibra o nível de hidratação e
mantem a definição do cabelo muito encaracolado. A fórmula com o Complexo Aquarine
e uma mistura de óleos super nutritivos ajuda a hidratar intensivamente e fortalecer as
texturas mais frágeis.
200ml - €19,90 (P.V.P. Recomendado)
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Novo Mad About Lengths:
Muitas clientes evitam cortar regularmente o cabelo com receio de fique demasiado curto.
Contudo, o segredo para um cabelo comprido bonito e saudável está precisamente nos
cortes regulares (fomenta o crescimento), combinados com um cuidado personalizado da
raiz até às pontas e uma finalização protetora. A Schwarzkopf Professional promove a
confiança no cabelo comprido – para ambos, cabeleireiros e clientes – apresentando a
nova linha Mad About Lengths que inclui quatro novos produtos (champô, sérum,
máscara e reparador de pontas espigadas) que:
• Proporcionam uma hidratação leve em comprimentos e pontas secas
• Reduzem a quebra de cabelo e fortalecem o cabelo comprido
• O champô e o sérum ativam os folículos de cabelo desgastados
• Embelezam o cabelo longo com um brilho saudável
• Selam as pontas espigadas
As novas fórmulas com Complexo Aquarine e Biotina (no champô e sérum) reativam os
folículos capilares, e a Tecnologia Maximizante de Comprimentos ajuda a reduzir a
quebra, selando instantaneamente as pontas espigadas. Este regime de tratamento e
finalização holístico potencia um cabelo saudável, para comprimentos subtis, sem a
necessidade de grandes cortes a cada ida ao salão.

Linha Mad About Lengths:
Mad About Lengths Champô de Raiz até às Pontas
Um champô sem sulfatos* desenvolvido para as necessidades do cabelo comprido. A
fórmula ligeira de cuidado com Complexo Aquarine e Biotina melhora a sensação de
cabelo hidratado, fortalece os comprimentos e pontas secas, ajudando ainda a ativar os
folículos capilares.
300ml - €12,50 (P.V.P. Recomendado)
Mad About Lengths Sérum Potenciador de Raiz
Esta injeção fortalecedora em gel reforça a base do cabelo. Formulado com Complexo
Aquarine e Biotina, ativa o folículo capilar e ajuda a equilibrar os níveis de hidratação do
couro cabeludo.
40ml - €30,60 (P.V.P. Recomendado)
Mad About Lengths Máscara para Cabelo Comprido
Uma intensa máscara de cuidado com Complexo Aquarine e Tecnologia Maximizante de
Comprimentos, para nutrir intensivamente os comprimentos e pontas danificadas,
deixando o cabelo maleável, e reduzindo a quebra até 95%.
500ml – €32,00 (P.V.P. Recomendado)
300ml - €21,70 (P.V.P. Recomendado)
Mad About Lengths Reparador de Pontas Espigadas
Um spray leave-in bifásico com Complexo Aquarine e Tecnologia Maximizante de
Comprimentos que sela instantaneamente as pontas espigadas. Nutre os comprimentos
danificados, equilibra o nível de hidratação e garante um maior brilho para um cabelo
bonito e maleável.
200ml - € 19,70 (P.V.P. Recomendado)
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Digital e Online:
Todos os detalhes dos produtos Mad About estão disponíveis no site da Schwarzkopf
Professional: www.schwarzkopfpro.pt. Segue o perfil @schwarzkopfpro nas redes
sociais e mantêm-te a par das novidades Mad About através dos hashtags #MadAbout
e #MadAboutLengths.
*livre de Lauril Sulfato de Sódio e Lauril Sulfato
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