
 
 

 

Lavagem a seco é um aliado na hora de economizar água 

O OSiS+ Refresh Dust e OSiS+ Refresh n’Shine, xampu e condicionador a 

seco da Schwarzkopf Professional, conferem ao cabelo um aspecto limpo, 

livre de oleosidade e sedoso sem usar água 

A economia de água se faz necessária em qualquer situação, seja por 

conta de falta de chuva ou para proteger o meio ambiente. Além disso, 

usar produtos que ajudam nessa missão é um diferencial na conta no 

final do mês.  O xampu a seco OSiS+ Refresh Dust, da Schwarzkopf 

Professional, é uma boa dica nesse caso.  Versátil e desenvolvido com 

tecnologia de ponta, o produto é usado por cabeleireiros e 

consumidores para limpar o cabelo, tirar a oleosidade e manter a 

naturalidade. Tudo isso sem precisar enxaguar o cabelo com água.  

Para aplicar o xampu a seco, basta borrifar o spray de 30 centímetros 

de distância da cabeça, aguardar alguns instantes para absorção do pó 

e, em seguida, passar uma toalha ou pentear o cabelo, retirando por 

completo os resíduos. Como resultado, o cabelo fica mais solto e 

maleável, mantendo aparência natural.  

A equipe técnica da Schwarzkopf Professional indica usar o xampu a seco entre 

uma lavagem e outra, espaçando por um pequeno período a limpeza do cabelo em 

água. O produto vem em embalagem de 300 ml e já está disponível para venda nos 

principais salões de beleza pelo preço sugerido de R$89,70.  

Para complementar a lavagem, pode-se condicionar os fios e a 

Schwarzkopf Professional também lançou um condicionador a seco, 

proporcionando aos consumidores e profissionais um serviço completo 

a seco.  

O produto é a solução perfeita para deixar os cabelos sedosos e 

brilhosos sem sobrecarregar os fios. O OSiS+ Refresh n’ Shine é um 

produto que une as propriedades de tratamento e de finalização para 

garantir efeitos únicos que somente a tecnologia da marca alemã 

consegue oferecer aos cabelos.  

Para obter o melhor efeito, a equipe técnica da marca orienta 

pulverizar o produto em pequenas rajadas a uma distância de 20 a 30 

centímetros de distância da cabeça no cabelo seco e depois pentear os 

fios para espalhá-lo uniformemente. O OSiS+ Refresh n’ Shine 

promove ainda o fechamento das escamas dos fios e forma um filme 

protetor que evita a desidratação, principalmente durante exposição 



ao sol. O produto vem em embalagem de 250 ml e já está disponível para venda 

nos principais salões de beleza pelo preço sugerido de R$87,90. 

Sobre a Schwarzkopf Professional 
A Schwarzkopf Professional nasceu em 1898, quando o químico Hans Schwarzkopf abriu, em Berlim, 
uma pequena farmácia com uma seção de perfumaria. Hans não gostava dos sabões caros e ásperos 
que eram utilizados para lavar os cabelos e criou, em 1903, seu primeiro produto, um shampoo em pó 
que se dissolvia na água. Em 1927 o talentoso Hans inventou o primeiro shampoo líquido e a empresa 
não parou mais de crescer e criar inovações. Em 1996 a Schwarzkopf Professional tornou-se subsidiária 
da Henkel, multinacional alemã líder em marcas e tecnologias que tornam a vida das pessoas mais fácil, 

melhor e mais bonita. Hoje possui uma linha completa de cuidados para cabelos, comercializada para 
profissionais em mais de 125 países, com as marcas IGORA Royal, BlondMe, Bonacure, Essensity, 
3DMension, Osis, Silhouette, Natural Styling, Strait Styling Glatt e Strait Therapy. 
 
Sobre a Henkel 
A Henkel opera globalmente com marcas e tecnologias líderes em três áreas de negócios: Laundry & 
Home Care, Beauty Care e Adhesive Technologies.  Fundada em 1876, a Henkel mantém posições de 
liderança no mercado global, tanto nos negócios ao consumidor quanto nos negócios industriais, com 
marcas de sucesso como Persil, Schwarzkopf e Loctite. A Henkel emprega mais de 47 mil colaboradores 
e obteve um faturamento de 16.510 bilhões de euros e lucro operacional ajustado de 2.335 bilhões de 
euros no ano fiscal de 2012. As ações preferenciais da Henkel são negociadas na bolsa de valores alemã 
DAX. 
 
SAC: 0800-704-2334 
atendimento.skp@henkel.com 
Facebook: @Schwarzkopf Professional Brasil 
www.schwarzkopf-professional.com.br 
 
Mais informações para a imprensa 
Press à Porter Gestão de Imagem – (11) 3813-1344 
Patricia Artico – patricia@pressaporter.com.br – ramal 36 
Claudia Reis – claudiareis@pressaporter.com.br – ramal 21 
Larissa Oséas – larissa@pressaporter.com.br – ramal 38 
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