
Comunicado à imprensa

Solvay lança uma rotina inovadora de
restauração para cabelos crespos
Com uma rotina completa para cabelos crespos desenvolvida para
limpar, cuidar e estilizar cabelos cacheados, a Solvay está
ajudando os consumidores com cabelos crespos a assumirem seus
cabelos naturais, lavagem após a lavagem

Bruxelas, BÉLGICA, 27 de julho de 2021

A Solvay tem orgulho de apresentar a rotina completa para cabelos crespos, com dez formulações
para ajudar os consumidores com cabelos crespos a lavar, hidratar e modelar os cabelos com
produtos feitos especificamente para eles.

Cerca de 75% da população mundial tem cabelos crespos, e os estilos naturais são considerados
cada vez mais um elemento de identidade pessoal. Mesmo assim, ainda existe uma lacuna
considerável em xampus, condicionadores e outros produtos de alto padrão desenvolvidos
especificamente para o cuidado desses tipos de cabelo. A Solvay está preparada para mudar o
universo de cuidados pessoais com formulações prontas para uso, desenvolvidas para ajudar os
consumidores com cabelos crespos a assumir os cabelos naturais.

“Uma das minhas amigas mais próximas tem cabelos crespos e descreveu como foi difícil para ela
encontrar os produtos certos para modelar e tratar seus cabelos. Eu sabia que poderia fazer a
diferença por meio do meu trabalho na Solvay”, disse Stephanie Neplaz, diretora de inovação de
marketing global para cuidados com os cabelos da Solvay. “Quando surgiu a oportunidade de
trabalhar com Pesquisa & Desenvolvimento para desenvolver uma rotina para cabelos crespos, eu
sabia que poderíamos fazer produtos incríveis que poderiam exercer um impacto real junto aos
consumidores de todo o mundo.”

Reconhecer os diversos tipos de cabelo é apenas o primeiro passo para o desenvolvimento de
soluções de cuidados com os cabelos formulados para cabelos crespos. Em parceria com os
cabeleireiros e modelos com cabelos crespos do Studio Ana’eTM, nossos cientistas puderam avaliar
e validar cada um de nossos produtos quando usados em condições do mundo real.

“Como os cabelos cacheados estão se tornando uma imensa parte do mercado de cuidados e
penteados, muitas vezes somos solicitados a compartilhar nossa experiência nesta área”, disse
Aude Livoreil-Djampou, fundadora do Studio Ana’eTM. “Gostamos muito dessa parceria porque toda
a equipe da Solvay dedicou-se totalmente a entender as necessidades de homens e mulheres com
cabelos cacheados. A qualidade dos produtos que foram avaliados reflete o compromisso da
empresa em oferecer aos seus clientes um elevado padrão de tratamento para cabelos crespos.”
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https://www.solvay.com/en/solutions-market/consumer-goods/personal-care/hair-care-solutions/textured-hair-restorative-routine
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Além de fornecer benefícios altamente especializados para consumidores com cabelos crespos,
muitas de nossas formulações também são desenvolvidas com ingredientes ecológicos que ajudam
os clientes a amar o planeta e a si mesmos.

Para saber mais sobre a rotina de restauração para cabelos crespos e nossas soluções disponíveis,
entre em contato com nossos especialistas ou explore nosso eBooklet on-line gratuito.

Rotina restauradora da Solvay para cabelos crespos
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https://www.solvay.com/en/form/product-inquiry?gbu=novecare
https://www.solvay.com/en/solutions-market/consumer-goods/personal-care/hair-care-solutions/textured-hair-restorative-routine/formulations-ebooklet
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Rotina restauradora da Solvay para cabelos crespos

Sobre a Solvay
A Solvay é uma empresa científica cujas tecnologias oferecem benefícios a muitos aspectos da vida diária. Com mais de 23 mil funcionários em
64 países, a Solvay une pessoas, ideias e elementos para reinventar o progresso. O Grupo busca criar valor compartilhado sustentável para
todos, notadamente por meio de seu plano Solvay One Planet desenvolvido em torno de três pilares: proteger o clima, preservar recursos e
promover uma vida melhor. As soluções inovadoras do Grupo contribuem para a criação de produtos mais seguros, limpos e sustentáveis
encontrados em residências, alimentos e bens de consumo, aviões, automóveis, baterias, dispositivos inteligentes, aplicações em saúde e
sistemas de purificação de água e ar. Fundada em 1863, atualmente a Solvay está entre as três maiores empresas do mundo pela grande
maioria de suas atividades e entregou vendas líquidas de 9 bilhões de euros em 2020. A Solvay está listada na Euronext Brussels (SOLB), em
Paris e nos Estados Unidos, onde as ações da empresa (SOLVY) são negociadas por meio de um programa de ADR nível I.  Saiba mais em
www.solvay.com.
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http://www.solvay.com
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Contatos

Relações com a mídia Relações comerciais
Enrico Zanini
+39 338 603 4561
enrico.zanini@solvay.com

Wissem Chambazi
+33 645 41 58 70
wissem.chambazi@solvay.com

Marie Arzel (EMEA)
+33 7 86 42 40 68
marie.arzel@solvay.com

Georgios Theodoropoulos (América do Sul)
+55 11 95037-6755
georgios.theodoropoulos@solvay.com

Natalia Esparza (América do Norte e Central)
+52 55 1279 3794
natalia.esparza@solvay.com

Kheng Wei Lim (Ásia Pacífico)
+65 8126 7856
khengwei.lim@solvay.com

Siga-nos no Twitter @SolvayGroup
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