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Press Release  
OSiS+ Long Hair Texture de Schwarzkopf Professional 
 

Cria hoje a textura de amanhã, com o novo OSiS+ Long Hair Texture 
da Schwarzkopf Professional!  
 
O styling do cabelo comprido está a mudar radicalmente. À medida que as tendências 
modernas se afastam de looks super polidos para adotar uma atitude mais individual, as 
rotinas de alta manutenção estão a ser deixadas para trás. As clientes de cabelo comprido 
de hoje, querem um look natural e simples com textura e movimento. E, nas nossas vidas 
aceleradas, querem-no de forma rápida e fácil.  
 
Felizmente, a Schwarzkopf Professional responde a esta necessidade de looks simples com 
textura e movimento, com o lançamento de quatro novos produtos de styling texturizantes 
para cabelo comprido de OSiS+. As fórmulas super leves e secas fornecem volume e textura 
instantâneos, ao mesmo tempo que dão ao cabelo um brilho natural e um toque suave.   
 
Tecnologia Inovadora: Styling de Fricção 

Graças à tecnologia de Styling de Fricção, com a gama Long Hair Texture de OSiS+, entramos 
numa nova era de controlo de textura! Todos os produtos da gama Long Hair Texture de OSiS+ 
estão formulados para proporcionar uma fixação fantástica, com movimentos naturais, 
volume e uma textura distinta ao cabelo. As fórmulas sofisticadas combinam polímeros 
flexíveis com micropartículas que aderem à fibra capilar para um efeito excecionalmente 
especial: quando o cabelo é friccionado com os dedos, as partículas ficam entrelaçadas, 
revelam uma aderência não pegajosa e uma textura incrível que pode ser reativada sempre 
que necessário! Esta Tecnologia inovadora de Styling de Fricção promove uma textura leve, 
volume e elevação da raiz, deixando também uma sensação de cabelo perolado.  
 
Gama OSiS+ Long Hair Texture 

A gama OSiS+ Long Hair Texture da Schwarzkopf Professional disponibiliza produtos super 
leves para uma textura seca que fornece uma performance leve e um penteado fácil – 
sempre.  
 

OSiS+ Texture Craft, Spray de Textura Seca, 300ml  
Um spray invisível, seco e texturizado desenhado para criar, moldar, definir volume e 
textura sem comprometer a sensação natural e o brilho:  
 

• Constrói volume com textura seca e despenteada  
• Mantém uma sensação e brilho natural  
• Nenhum resíduo visível ou sensação de cabelo ressequido  
• Não sobrecarrega  
• Névoa super fina para uma aplicação uniforme 

 
Ingrediente Herói: Sílica para textura instantânea, não-pegajosa. 
P.V.P recomendado €15,50 
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OSiS+ Soft Dust, Pó de Volume Suave; 10g  
Um pó de volume com extrato de coco encapsulado e sal marinho para volume 
instantâneo, elevação da raiz, sensação de cabelo hidratados e um toque suave: 
 

• Elevação e volume da raiz instantâneos com textura suave  
• Movimento natural e textura ondulada subtil  
• Sensação de cabelo hidratado com um brilho natural 
• Aderência imediata para penteados apanhados  
       sem esforço e entrançados fáceis 

 
 
Ingredientes Heróis: Fórmula com extrato de coco e sal marinho, para uma textura 
incrível, elevação da raiz e uma sensação de cabelo hidratado, sem pegar. 
P.V.P recomendado €15,50  

 
 
OSiS+ Fresh Texture, Champô Seco em Espuma, 200ml 
Preparação perfeita para looks texturizados. Uma espuma de limpeza infundida com 7 
ervas que tratam o couro cabeludo normal a oleoso para proporcionar elevação da raiz e 
reativar o volume, sem necessidade de lavar: 
 

• Limpa e refresca completamente o cabelo  
sem necessidade de lavar  

• Adiciona volume e plenitude instantâneos  
• Sem resíduos visíveis  
• Benefícios hidratantes  
• Livre de Sulfatos Surfactantes 

 
Ingredientes Heróis: uma mistura de sete ervas para uma sensação duradoura de cabelo 
limpo e amido de arroz modificado, pelas suas propriedades absorventes de óleo. 
P.V.P Recomendado €15,50 

 
 
OSiS+ Soft Texture Dry Conditioner, 300ml 
Um embelezador seco multifacetado que desembaraça o cabelo, dando-lhe um brilho 
aveludado e uma superfície de cabelo sem encrespar:  
 

• Desembaraça para ser fácil de pentear 
• Efeito texturizante subtil com movimento natural  
• Benefícios hidratantes 
• Propriedades antipoluição 
• Revitaliza comprimentos e pontas com uma  
       finalização aveludada brilhante 
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• Não sobrecarrega 
• Fórmula livre de silicones 

 
Ingrediente Herói: Azeite hidrogenado para uma suavidade perfeita do cabelo, sem 
sobrecarregar. 
P.V.P Recomendado €15,50 
 

 
OSiS+ Long Hair Texture: Educação, Online e Digital 

 “Uma extensão fantástica à linha OSiS, oferecendo uma seleção de texturas leves, com um 
toque natural e finalização fantástica”, diz Richard Ashforth – Embaixador Global Styling da 
Schwarzkopf Professional. Ele criou tutoriais passo-a-passo únicos, mostrando a versatilidade 
da nova gama OSiS+ Long Hair Texture. Informações adicionais dos Produtos e oportunidades 
de aprendizagem, podem ser encontradas no site oficial da Schwarzkopf Professional: 
www.schwarzkopfpro.pt 
Não te esqueças de seguir @schwarzkopfpro nas redes sociais e mantêm-te a par das 
novidades de OSiS+ através dos hashtags #OSiSlongtexture, #OSiSTexturedHair e 
#OSiStexture. 
 
Os produtos OSiS+ Long Hair Texture 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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