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Naturlig hårfarve og ekstra pleje med den nye Natural & Easy
– Beriget med den innovative Nutritive Oil Serum

Naturlig skønhed er noget enhver kvinde stræber efter. Den nye formel i vores
Natural & Easy hårfarve er beriget med Nutritive Oil Serum og giver et klart
farveresultat og smukke naturlige nuancer i en eneste påføring.  Serummet
med paranød- og primulaolie giver håret en intensiv pleje og op til 30% mere
glans*.

Den nye Natural & Easy fra Schwarzkopf har en innovativ Color-Mix teknologi, som

består af et forblandet mix af tre toner som harmonerer naturligt. Teknologien

indebærer, at man får naturlige refleksioner i håret, som er lige som smukke som var

de naturlige. Den nye formel giver samtidig en perfekt gråhårsdækning.

Det nye Nutritive Oil serum med en højtkoncentreret unik kombination af næringsrige

olier i formlen er udviklet af Schwarzkopfs hårplejeeksperter. Serummet kombinerer

de naturlige ingredienser fra paranød- og primulaolie. Paranødolie er en nærende

olie rig på fedtsyrer og vitaminer, som gør håret blødt og glat som silke. Primulaolie

har særlige fugtgivende egenskaber og indeholder antioxidanter, som er perfekte til

at pleje håret. Nutritive Oil serum fremhæver de naturlige farvereflekser i håret med

et farveresultat med op til 30 % mere glans.

- Alle vil have en hårfarve, som ser naturlig ud med naturlige reflekser og ekstra

glans. Med den nye Nutritive Oil Serum og vores Color-Mix-teknologi findes

der nu en hårfarve på markedet, som giver et naturligt slutresultat og plejer

håret ekstra meget, siger Anne Britt Nyegaard Trade Brand Manager,

Schwarzkopf.



Henkel er en global virksomhed med markedsledende varemærker som
Schwarzkopf, Poly Swing, Loctite og Pattex. Henkel har aktiviteter inden for tre
forretningsområder: husholdningsprodukter, kosmetik og toiletartikler samt lim,
tætning og overfladebehandling. Henkel har flere end 47 000 medarbejdere og er en
"Fortune 500"-virksomhed. I løbet af 2010 havde Henkel-koncernen en omsætning på
15,092 milliarder euro og et overskud på 1,862 milliarder euro. Henkel har aktiviteter i
125 lande og er noteret på Frankfurt-børsen. Henkel Norden har omkring 430
medarbejdere i de fire nordiske lande og omsatte for 192  millioner euro i løbet af
2010.

Den nye Natural & Easy hårfarve findes i 18 naturlige reflekterende nuancer i

dagligvarehandlen og Matas fra maj til en vejl. uds. pris på 99,95 kr.

522 Silver Lysblond 530 Champagne Lysblond
532 Lys Askeblond Perlemor 542 Opal Mellem Askeblond
546 Copperblond 550 Satin Mørkeblond
560 Kashmir Lysebrun 562 Lys Askebrun
565 Mandel Lys Gyldenbrun 566 Kanel Gyllenbrun
570 Ægte Kastanie Mellembrun 574 Mandel Chokoladebrun
575 Cognac Mellem Gyldenbrun 576 Kastanie
580 Mørk fløjsbrun 584 Mokka Chokoladebrun
586 Kanel Mørkebrun 590 Ibenholt Sort

Billeder kan downloades fra www.mediabanken.se  (brugernavn: Henkel og adgangskode: Bilder.
Under fanen ”Personlig pleje og Q-T, hvor Schwarzkopfs brands findes.). Eller kontakt:
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