
                                                                                   
 

 

 

Informação à Imprensa – 19 de Maio de 2008 

 

Eco Hair no Rock in Rio-Lisboa, Por Um Mundo Melhor 

Atreve-te com a Lúcia Piloto e L’Oréal Professionnel: 
Muda o teu look e adere à moda Eco Hair 
 

Mais uma vez a Lúcia Piloto com a L’Oréal Professionnel vão estar presentes no Rock In 

Rio-Lisboa 2008, com um stand onde oito cabeleireiros profissionais estarão disponíveis 

para mudar o look e satisfazer as ambições mais arrojadas em termos de penteados.  

Será um espaço extraordinário, cheio de glamour e irreverência, onde penteados e 

diversão se conjugam em total harmonia. 

Este ano, e compartilhando integralmente o tema do festival “Por Um Mundo Melhor”, a 

Lúcia Piloto e L’Oréal Professionnel escolheram como tema, o Eco Hair. O desafio será 

encher o recinto de penteados mais irreverentes ou sofisticados mas onde todos têm um 

apontamento comum - as flores naturais que nos transmitem um look ecológico e onde a 

máxima será criar um look Eco Hair e contribuir para um mundo melhor.  

Contando com os produtos de styling tecni.art e play.ball, os oito profissionais estão 

preparados para realizar, non stop, penteados aos mais variados estilos. Pelo valor de 10€ 

cada visitante pode fazer um penteado e levar um produto de styling à escolha. 

Mas como não só de flores se faz um mundo melhor, todos os visitantes do Stand poderão 

levar consigo um saco Lúcia Piloto, especialmente concebido para colocar o lixo que vai 

acumulando no carro. Um alerta verde da marca para sensibilizar os portugueses para a 

importância dos pequenos gestos do quotidiano na construção de um planeta mais 

saudável, “por um mundo melhor”.  

O Stand Lúcia Piloto / L’Oréal Professionnel estará em funcionamento durante todos os 

dias das 16h às 02h da manhã. 



                                                                                   
 

Um arranque… em grande! 
Muitas personalidades VIP no dia da inauguração! 
 

No próximo dia 30 de Maio, pelas 19h00, o espaço Lúcia Piloto e L´Oréal Professionnel vai 

contar com a presença de personalidades conhecidas do mundo da moda e da televisão 

que não quiseram deixar de experimentar penteados irreverentes. 

Sofia Carvalho, Liliana Campos, Anna Westerlund e Pedro Lima, Nuno Eiró e Vanessa 

Fernandes, Sofia Cerveira, Rodrigo Herédia e Rita Fernandes, Alexandre Silva e Rita 

Viegas, Nuno Graciano e Bárbara Elias, Marta Aragão Pinto, Marta Wahnon, Rita Ferro 

Rodrigues e Miguel Stanley são alguns dos rostos que prometem “animar” o Stand Lúcia 

Piloto / L’Oréal Professionnel e certamente presentear-nos com looks arrojados e 

divertidos…  

 

 

Para mais informações, por favor contactar: 

Maria Carvalho  
Marketing Lúcia Piloto 

Tel: 217122600 / (maria.carvalho@lucia-piloto.pt) 
 

Citigate Sanchis 
Rosa Matos Bento 

21 351 37 20 
 


