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Lançamento Syoss Styling 

 

Syoss Styling: fixação de longa duração – com Salon 
Control-System 
 

 Máximo controlo do penteado e de longa duração  

 Fórmula de styling profissional para uma fixação até 48h  
 
 

Lisboa, 15 outubro de 2014 – Syoss Styling relança a sua gama 

incorporando novas fórmulas de alta performance com a 

tecnologia Salon Control-System – para oferecer o melhor da 

performance profissional do cabeleireiro em casa. 
 
 

Um look muito natural e 48 horas de fixação, sem ter que sair de casa, é o que oferece a 

nova gama Syoss Styling completamente reformulada. A fórmula de styling profissional com 

Salon Control-System permite obter resultados duradouros e cabelos naturais sem resíduos. 

Uma combinação de poderosos ingredientes oferece benefícios adicionais ao cabelo, 

dependendo da linha de produtos utilizada: Volume Lift, Heat Protect, Max Hold, Curl Control 

ou Keratin. Todos os dias um penteado perfeito, como se tivesse vindo do cabeleireiro! 

 

Todos sabemos que, depois de uma ida ao cabeleireiro, os resultados obtidos são muito 

mais duradouros, o penteado vai mesmo sobreviver a uma longa noite de festa e o cabelo 

fica com um aspeto macio e flexível. São estes os resultados que também se podem obter 

ao usar em casa a nova gama styling profissional com sistema de controlo de cabeleireiro. 

Até 48 horas, o cabelo terá um aspeto natural, sem colar e fácil de eliminar com a escova. 

As fórmulas foram desenvolvidas e testadas em colaboração com cabeleireiros e estilistas e 

oferecem soluções profissionais de styling.  

 

A nova gama de Syoss Styling oferece soluções específicas para as várias necessidades do 

cabelo e proporciona o equilíbrio ideal entre fixação e maleabilidade para um penteado 

perfeito, como se tivesse ido ao cabeleireiro. Os polímeros constroem micro-redes extras 

estáveis para um efeito de longa duração e 48h de fixação, sendo fácil de eliminar com a 

escova. 

 

 

 

 



 

 

A nova gama de Syoss Styling encontra-se disponível numa ampla rede de pontos de 

venda, com um preço de venda ao público recomendado* de: 

 
 
Syoss Styling Lacas          5,15 € 
  
Syoss Styling Mousses        5,15 € 
 
Syoss Styling Spray Protector de Calor      5,15 € 
 
Syoss Styling Gel         5,15 € 
 

*Suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda 

 
 

Pode obter mais informações sobre Syoss Styling visitando o site www.syoss.pt 
 
 

Para mais informações: Ana Fernandes | Tel.: 210 307 803/91 900 42 49 | afernandes@cec-online.pt 
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