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MARCA HAIRSTYLE 

HELEN SEWARD

Oferecer uma experiência de haircare única 
e em perfeita harmonia com a natureza 
é a mais recente aposta de Helen Seward. 

Para Helen Seward, “ser biológico” sig-
nifica colocar a eficiência no centro de 
tudo. Para isso, os investigadores de Helen 
Seward trabalharam lado a lado com as 
mais distintas universidades italianas e 
desenvolveram Seward Mediter Bio-Per-
formance, uma gama que combina os avan-
ços da ciência italiana com os benefícios 
da natureza. 
Com eficiência cientificamente compro-
vada, os produtos das linhas Seward Medi-
ter Bio-Performance contêm extractos e 
óleos 100% biológicos, originários de cul-
tivos da bacia do Mediterrâneo. Sem sulfa-
tos, colorantes sintéticos, óleos minerais, 
parabenos ou derivados de formaldeído, 
Seward Mediter Bio apresenta um packa-
ging sustentável, concebido com materiais 
100% recicláveis. Já o design especial da 
tampa das suas embalagens, possibilita 
sustentar o frasco de “cabeça para baixo”, 
permitindo o uso de 98% do produto. 

UMA GAMA NATURALMENTE COMPLETA 

Concebida com perfumes naturais, com notas cítricas e florais à base de óleos essen-
ciais, a gama é composta por cinco linhas, criadas especificamente para responder às 
mais diferentes necessidades capilares de uma geração focada em encontrar soluções 
biológicas. 

BIO-NURTURING: Com extracto de castanha biológica, Bio-Nurturing é a linha de 
tratamento Helen Seward para couro cabeludo e cabelos secos que nutre e repara 
em profundidade, restituindo a maciez e a luminosidade do cabelo. 

BIO-VOLUMIZING: Para cabelos finos ou sem corpo, Bio-Volumizing, com extracto 
de amêndoa doce biológica, dá volume, sustentação e máxima leveza ao cabelo. 

BIO-REVIVING: Formulada com extractos de verónica e papoila biológicas de acção 
antioxidante, esta linha ilumina e protege a coloração cosmética. 

BIO-CALMING: Com extractos de perpétua-da-areia e almecegueira biológica, con-
fere alívio, atenuando o desconforto e o vermelhão dos cabelos sensíveis. 

BIO-RESTORING: Para todos os tipos de cabelos, esta linha concebida com extracto 
de junça doce biológica hidrata, dá maciez, elasticidade e brilho ao cabelo. 
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