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“Undone is the new Glamour” 

Novo segredo de beleza: OSiS+ Glamination by Schwarzkopf 
Professional 

 
Lisboa, 18 de setembro de 2014 – A tendência está definida: as fashionistas elegem a autenticidade e a 
personalidade nos penteados, com looks elegantes, glamorosos e fáceis de criar, sem parecerem 
demasiado perfeitos. Os penteados desestruturados estão no centro das novas tendências de styling: 
texturas polidas e ondas naturais, apanhados “casual” e tranças urbanas versáteis. Com o lançamento 
de OSiS+ Glamination, a Schwarzkopf Professional cria a sua primeira gama de produtos de styling capaz 
de responder a todos estes estilos e proporcionar penteados incríveis, mantendo sempre um aspeto 
muito natural.  
 
A nova gama de styling OSiS+ Glamination da Schwarzkopf Professional possui fórmulas ligeiras 
infundidas com minerais líquidos, que refletem a luz para criar brilho intenso e suavidade. As fórmulas 
Glamination são infundidas com rochas vulcânicas para uma maravilhosa sensação de leveza. A sua 
consistência ligeira e translúcida não sobrecarrega o cabelo, aderindo levemente sobre a sua superfície 
para produzir uma fixação flexível e movimento.   
 
Produtos-tendência para looks femininos com atitude 
Os looks naturais, com um certo ar “laissez-faire”, que marcam as tendências desta temporada, 
interpretam o glamour e a feminilidade de uma forma despojada e de fácil realização. Com uma sensual 
fragrância feminina, OSiS+ Glamination oferece aos profissionais de cabeleireiro e às suas clientes uma 
gama de produtos de styling que lhes permite criar looks desestruturados, brilhantes e elegantes. Uma 
vez mais, OSIS+ dá provas do seu profundo conhecimento das tendências, proporcionando produtos 



 
 
 
 
 

 
 

 

profissionais inovadores, que potenciam a criatividade dos profissionais para a execução de penteados 
muito femininos e naturais.  
Disponível em salão e para uso em casa, a gama OSiS+ Glamination é composta por cinco inovadores 
produtos que vão ao encontro dos mais importantes requisitos de styling feminino: Volume, suavidade, 
fixação e brilho. 
 
A gama OSiS+ Glamination de Schwarzkopf Professional: 
 
OSiS+ Glamination Spray Essencial de Preparação  
Um multi-talentoso spray com minerais que desembaraça e confere corpo e brilho sem 
sobrecarregar. Ajuda a proteger o cabelo dos aparelhos de styling, do calor excessivo na 
secagem e dos raios UV. Ajuda também a preparar o cabelo para a utilização de produtos de 
styling. PVP recomendado: 14,60 Euros, 200 ml 
 
OSiS+ Glamination Espuma de brilho e volume  
Espuma de fixação ligeira enriquecida com minerais líquidos. Proporciona corpo, controlo e 
brilho sem sobrecarregar. Oferece ainda proteção dos raios UV.  
PVP recomendado: 12,80 Euros, 200 ml 
 
OSiS+ Glamination Laca de brilho com fixação forte  
Spray de fixação forte não pegajoso. Proporciona um styling com brilho glamoroso graças aos 
efeitos dos minerais e um toque aveludado.  
PVP recomendado: 12,30 Euros, 200 ml 
 
OSiS+ Glamination Elixir de brilho anti-crespo  
Suavidade e efeito anti-frizz. Com um toque aveludado, este elixir aplica-se antes da secagem 
para uma máxima proteção. Aplicado sobre o cabelo seco, oferece controlo extra para pontas  
e  um brilho fantástico. 
PVP recomendado: 14,90 Euros, 75 ml 
 
OSiS+ Glamination Spray de brilho fixação flexível  
Um spray de brilho mineral para uma finalização brilhante e glamorosa. Oferece uma fixação 
natural, para penteados flexíveis com texturas naturais. Elimina-se facilmente com a 
escovagem. 
PVP recomendado: 12,30 Euros, 200 ml  
 
A gama OSiS+ Glamination já se encontra disponível nos salões Schwarzkopf Professional. 
 
 
Para mais informações sobre a Schwarzkopf Professional visite: 



 
 
 
 
 

 
 

 

www.schwarzkopf-professional.pt  

Facebook em Schwarzkopf Professional Portugal News 
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