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Domina hoje a balayage de amanhã com o Descolorante 
Bond Enforcing de Argila Premium de BLONDME: 
Confiante. Poderoso. Individual. Icónico. 
 

Descobre uma nova forma de fazer Balayage com a última inovação de BLONDME, 

a marca líder em louros da Schwarzkopf Professional. 

 

Direcionada para mulheres sofisticadas de todas as idades, bem como para os salões 

premium que estas procuram, BLONDME fornece aos coloristas profissionais tudo o 

que precisam para criar louros característicos e atingir a perfeição de Schwarzkopf 

Professional. 

 

Adotando cada vez mais a tendência mundial de balayage, e deixando a técnica de 

alumínios para trás, a inovação de louros da Schwarzkopf Professional – o 

Descolorante Bond Enforcing de Argila Premium de BLONDME – é um descolorante 

com Tecnologia Bonding Integrada que empodera cabeleireiros a produzir looks 

louros criativos e à mão livre – de forma mais eficiente!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balayage com BLONDME: 



 

 
 

Descolorante Bond Enforcing de Argila Premium BLONDME – foi desenvolvido para 

apoiar a procura crescente por mais técnicas da tendência à mão livre. A fórmula 

premium, com uma textura suave-a-sólida cria, de forma inteligente, uma capa 

exterior que permite que o descolorante se mantenha húmido no interior, libertando 

todo o seu potencial aclarante enquanto a capa exterior protege o cabelo sem 

coloração da transferência de produto. 

 

Apoiamos cabeleireiros e coloristas na criação de 

resultados de louro icónicos – em condições muitas 

vezes desafiantes. O 1º Descolorante de Argila 

Premium de BLONDME conta com a Tecnologia 

Bond Enforcing para minimizar a quebra de cabelo 

durante serviços de aclaramento. A aplicação 

inovadora de argila garante uma maior precisão para 

resultados perfeitos; oferecendo total confiança na 

criação de looks modernos à mão livre, adequados 

às necessidades individuais dos clientes.  

 

 

Benefícios do Descolorante Bond Enforcing de Argila Premium BLONDME: 
  

• Fórmula suave-a-sólida única 

• Aplicação mais fácil, rápida e eficiente  

• Tecnologia Bond Enforcing Integrada 

• Até 7 níveis de aclaramento 

 

 

 

 

 



 

 
 

Para apoiar esta inovação, apresentamos o 

novo look Carmel Kiss, desenvolvido pelo 

Embaixador Global de BLONDME e Rei da 

Balayage, Jack Howard; demonstra uma 

Técnica de Balayage Dimensional utilizando o 

Descolorante Bond Enforcing de Argila 

Premium, desenvolvido para ajudar os salões a 

explorar o mundo dos louros. 

O novo Descolorante Bond Enforcing de Argila 

Premium de BLONDME integra-se 

perfeitamente na gama, que oferece linhas 

únicas de cuidado e coloração, verdadeiramente 

dedicadas a louros. 

 

“O Descolorante Bond Enforcing de Argila Premium de BLONDME aplica-se tão 

facilmente como a cobertura de um bolo, o que facilita muito a vida de um colorista, 

permitindo uma homogeneização perfeita com a consistência certa, imediatamente. 

Não seca, e é o produto perfeito para utilizar em balayage. Com Tecnologia Bond 

Enforcing Integrada, é líder no mercado e precisamos dele nas nossas vidas.” 

 

– Jack Howard (@jackhowardcolor) | Embaixador Global de BLONDME 

Schwarzkopf Professional 

 

O Descolorante Bond Enforcing de Argila Premium de BLONDME estará disponível a 

partir de setembro de 2019.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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