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Lisboa, 27 de outubro de 2014 – A Schwarzkopf Professional promoveu, nos passados dias 28 e 29 de setembro 

de 2014 no Algarve no Hotel CS Salgados Resort um evento de apresentação da coleção Essential Looks, onde 

apresentou as novas tendências de Outono/Inverno para 2014 - Undone Glamour, Metal Chic e Boho Curl  – aos 

profissionais de cabeleireiro portugueses.  

 

Este evento, que teve como mote Modern Glamour integrou corte e 

styling ao vivo e um espetacular desfile, contando com a presença em 

palco de profissionais portugueses que mostraram a vertente prática das 

técnicas de corte, coloração e personalização que estão na base de cada 

tendência de penteados desta coleção. No âmbito do programa teve lugar 

um Seminário de Business apresentado pela equipa Globwall. Um dos 

momentos altos do show foi o Seminário de Motivação com um orador 

especial, Paulo Futre. O show contou ainda com a apresentação especial 

de Raquel Prates.  

 

 

 

Sendo assim, com uma plateia de cerca de 400 pessoas, as apresentações ficaram a cargo dos membros da Equipa 

Criativa da Schwarzkopf Professional Nuno Henrique, Paulo Massinga e Martine Champaloux e de dois hairstylists 

internacionais: Mustafa Yanaz e Andy Smith, de John Carne.  

 

“Estamos muito satisfeitos por estar uma vez mais neste evento com os nossos clientes, o momento anual mais 

marcante da Schwarzkopf Professional, pois é nele em que apresentamos as novas tendências a nível de cabelos e 
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também as mais recentes inovações da marca.” disse Angel Farriols – Country Manager da Schwarzkopf 

Professional Ibéria.  

 

Este tipo de eventos visam não só apresentar as tendências principais da coleção, como dar a conhecer os 

produtos recentemente lançados, tais como Igora Absolutes, Bonacure e Osis Glamination. 

 

Com o apoio especial de:  

Fashion Stylist: Pedro Crispim – Atelier Styling Project 

Make up – Sandra Almeida – Atelier Room B  

 

 

 

 

 

Para mais informações sobre a Schwarzkopf Professional visite: 
www.schwarzkopf-professional.pt  

Facebook em Schwarzkopf Professional Portugal News 

Para mais informações, contacte: Vera Dias | Email: vdias@cec-online.pt | Tel: 210 307 806 
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