
TAKE 
 CONTROL 
NOW
DEDICA TEMPO AO TEU 
PEITO. TODOS OS MESES.

Chelsea, 30

Nicole, 23

Tia, 24

Lauren, 30

Contamos-te a história de quatro 
mulheres que decidiram começar 
a assumir o controlo, graças 
à experiência de outras jovens 
mulheres com cancro da mama.

Descobre as suas histórias é 
importante para nós que oiças 
as suas histórias reais. Podes 
encontrar mais informação em 
ghdhair.com/pt e no Youtube  
@ghdportugal

 #takecontrolnow #ghdpink

10€ de cada ghd pink take 
control now serão doados 
ao iMM-Laço do Instituto de 
Medicina Molecular para a 
investigação do cancro da 
mama.

Em parceria com:



Em 16 anos, a ghd angariou mais de 
20 milhões de dólares para apoiar 
organizações que investigam o cancro 
da mama. Este ano, a nossa edição 
limitada solidária pink cumpre 17 anos e foi 
concebida para te lembrar a importância de 
examinares regularmente os teus seios.

TAKE 
 CONTROL 
NOW

Todos os anos, 2,3 milhões de mulheres 
a nível mundial são diagnosticadas com 
cancro da mama*, mas 2 em cada  
3 mulheres com idades compreendidas 
entre os 18 e os 24 anos não faz 
habitualmente o autoexame para detetar 
sintomas do cancro da mama*.

A nossa missão é sensibilizar as 
mulheres jovens para a importância 
de um autoexame regular e 
frequente. “Take Control Now” é 
uma mensagem simples que ajudará 
a lembrar às mulheres em todo o  
lado que devem fazer o autoexame 
da mama TODOS OS MESES.

DEDICA TEMPO 
AO TEU PEITO. 
TODOS OS 
MESES.

*iMM-Laço do Instituto de Medicina Molecular



Convidámos 4 mulheres 
que não tinham o hábito 
de realizar autoexames 
mamários, a ler e conhecer, 
diretamente em frente da 
câmara, várias histórias reais, 
o que as fará repensar a 
grande importância que tem 
o autoexame e
ASSUMIR O CONTROLO 
AGORA. 

Quatro musas escreveram uma carta 
detalhando as suas experiências íntimas 
com o cancro da mama. Cada uma 
delas partilhou a sua própria história, 
vivida por elas mesmas ou por um ente 
querido.

Lesley, a sua filha Harriet foi  
diagnosticada aos 28 anos.

Jen, primeiro diagnóstico de  
cancro da mama aos 31 anos.

Medina, a sua irmã Nadia  
foi diagnosticada aos 23 anos.

Asad, a sua mulher Sania  
foi diagnosticada aos 24 anos.

Chelsea, 30
Não faz o autoexame

Nicole, 23
Não faz o autoexame

Tia, 24
Não faz o autoexame

Lauren, 30
Não faz o autoexame

CONHECE AS  
    NOSSAS MUSAS   
 E A SUA MUDANÇA    
  DE VIDA



*Num teste realizado junto de 128 consumidoras, a grande maioria afirmou que a styler ghd 
gold® proporcionava melhores resultados do que a ghd V®, deixando o cabelo mais suave, 

mais liso e mais brilhante e com um aspeto visivelmente mais saudável.
**Teste realizado por consumidores quando comparado com um secador convencional.

***Comparado com um cabelo seco naturalmente ao ar.

*Menor quebra do cabelo e 2 vezes menos desvanecimento da cor quando comparado  
com um alisador de cabelo a funcionar a uma temperatura de 230°C.

GHD PLATINUM+
10€ de cada ghd pink take control now serão 

 destinados ao iMM-Laço do Instituto de Medicina 
Molecular para a investigação do cancro da mama

ghd plantinum+ conta com a avançada tecnologia preditiva que prevê 
as necessidades do cabelo e da forma de pentear. Controla  

a temperatura ótima de styling de 185°C de um modo mais eficaz, 
nunca antes alcançado, garantindo os melhores resultados e um  

cabelo visivelmente mais saudável*, 70% mais forte e com a integridade 
da cor 2 vezes mais protegida.*

GHD PINK
TAKE CONTROL NOW

 COLLECTION GHD GOLD®

10€ de cada ghd pink take control now serão 
 destinados ao iMM-Laço do Instituto de Medicina 
Molecular para a investigação do cancro da mama

Transforma o teu dia-a-dia com a 
tecnologia avançada da styler profissional 
ghd gold®. Resultados comprovados e um 
cabelo mais suave e brilhante, protegendo 

a saúde do cabelo*.

GHD HELIOSTM

10€ de cada ghd pink take control now serão 
 destinados ao iMM-Laço do Instituto de Medicina 
Molecular para a investigação do cancro da mama

Secador profissional leve e potente da 
 ghd, com a inovadora tecnologia 

Aeroprecis™, que reduz drasticamente  
o tempo de secagem** e proporciona um 

controlo imbatível durante o brushing, 
deixando o teu cabelo mais suave***  

e 30% mais brilhante.**

ghd platinum+
PVPR: 275,00 €

ghd gold®

PVPR: 209,00 €

ghd heliosTM

PVPR: 189,00 €



Ao longo dos últimos 17 anos, o nosso projeto solidário anual, a edição limitada 
ghd pink, angariou mais de 20 milhões de dólares para organizações de 

beneficência contra o cancro da mama a nível mundial. Estamos empenhados 
em aumentar este número ano após ano, apoiando as mulheres em todo o 

mundo.

Viver a experiência do cancro da mama é algo devastador que transforma por completo 
a vida e pode levar à perda dos seios e do cabelo, duas características físicas que 

mudam profundamente a forma como as mulheres se veem a si mesmas. 

Queremos capacitar as mulheres para se sentirem bem e dar-lhes a confiança que 
merecem. É por isso que todos os anos dedicamos uma edição limitada ghd para 

sensibilizar as pessoas e angariar fundos para uma causa tão importante.

Junta-te a nós nos nossos esforços para darmos um pequeno contributo ao mundo.

10€ de cada ghd pink take control now serão destinados para a investigação  
do cancro da mama.

#takecontrolnow #ghdpink

Em parceria com:


