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NOVA EDIÇÃO LIMITADA DA STEAMPOD EM PARCERIA COMNOVA EDIÇÃO LIMITADA DA STEAMPOD EM PARCERIA COM
A BARBIEA BARBIE

A ferramenta de cabelo SteamPod junta-se à Barbie. Esta edição limitada recebe a assinatura daA ferramenta de cabelo SteamPod junta-se à Barbie. Esta edição limitada recebe a assinatura da

BarbieBarbie e uma transformação 100% cor-de-rosa. e uma transformação 100% cor-de-rosa.

““Permitindo revelar a sua personalidade e variar o aspeto do cabelo, desde o cabelo encaracolado, aoPermitindo revelar a sua personalidade e variar o aspeto do cabelo, desde o cabelo encaracolado, ao

ondulado, ao liso, ou a qualquer desejo que surja pelo meio, a Barbie x SteamPod adapta-se a todos os teusondulado, ao liso, ou a qualquer desejo que surja pelo meio, a Barbie x SteamPod adapta-se a todos os teus

estados de espírito, para looks personalizados in�nitosestados de espírito, para looks personalizados in�nitos“, refere em comunicado.“, refere em comunicado.

A Barbie e a L’Oréal Professionnel Paris partilham valores semelhantes, longe da abordagem “one-A Barbie e a L’Oréal Professionnel Paris partilham valores semelhantes, longe da abordagem “one-

size-�ts-all”. Ambas têm interesse num público que se localiza na faixa etária entre os 18 e os 35size-�ts-all”. Ambas têm interesse num público que se localiza na faixa etária entre os 18 e os 35

anos, que gosta especialmente dos penteados da moda e de visuais diversi�cados. anos, que gosta especialmente dos penteados da moda e de visuais diversi�cados. 

SteamPodSteamPod

Há praticamente 10 anos que a SteamPod é a placa pro�ssional a vapor que alisa e ondula qualquerHá praticamente 10 anos que a SteamPod é a placa pro�ssional a vapor que alisa e ondula qualquer

tipo de cabelo e que permite resultados “tipo de cabelo e que permite resultados “duas vezes mais rápidos e duas vezes mais lisos e com 91%duas vezes mais rápidos e duas vezes mais lisos e com 91%

menos de danosmenos de danos“.“.

Entre as mulheres que utilizam modeladores de cabelo, 56% usa instrumentos de calor duas a trêsEntre as mulheres que utilizam modeladores de cabelo, 56% usa instrumentos de calor duas a três

vezes por semana e 70% das mulheres tem cabelo com volume (ondulado, encaracolado ou frisado).vezes por semana e 70% das mulheres tem cabelo com volume (ondulado, encaracolado ou frisado).

A sua maior preocupação são os danos provocados no cabelo, devido ao calor dos ferros queA sua maior preocupação são os danos provocados no cabelo, devido ao calor dos ferros que

alisam. A SteamPod “alisam. A SteamPod “garante 91% de menos danos graças ao vapor e ao pente integradogarante 91% de menos danos graças ao vapor e ao pente integrado“.“.

A edição limitada vai estar disponível em salões de cabeleireiro L’Oréal Professionnel e sitesA edição limitada vai estar disponível em salões de cabeleireiro L’Oréal Professionnel e sites

aderentes. aderentes. 
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