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Linhas de cuidado BC para um cabelo perfeito 

Schwarzkopf Professional lança Packs promocionais 
da gama Bonacure 

 
Lisboa, 24 de julho de 2014 – No tempo de Verão é necessário ter um cuidado acrescido com o 
cabelo e a Schwarzkopf Professional dá uma ajuda com o lançamento dos packs Bonacure com a 
tecnologia patenteada Cell Perfector, que permite alcançar um cabelo mais cuidado. 
 
Sete linhas de cuidado, com fórmulas específicas e ingredientes selecionados especialmente para as 
necessidades de cuidado de diferentes tipos de cabelo, irão fazer com que o cabelo fique 
perfeitamente saudável e bonito. Descubra a inovação, patenteada Cell Perfector que lhe permite 
conseguir 100% qualidade de cabelo virgem, 100% superfície capilar saudável e um cabelo com 
maior elasticidade, força e resiliência.   
 
No seu estado natural, o cabelo possui uma camada de proteção lipídica que consiste em moléculas 
com uma cadeia de 21 átomos de carbono. Fatores externos, serviços técnicos ou utilização de 
dispositivos de calor prejudicam a superfície do cabelo, danificando a sua estrutura. Até agora as 
tecnologias de cuidado capilar conseguiam apenas recriar até 12 átomos de carbono. A tecnologia 
Cell Perfector no novo BC Hairtherapy preenche lacunas na superfície do cabelo até camadas de 18 
átomos de carbono e, assim, recria a superfície do cabelo natural com muita precisão – para uma 
perfeição suprema do cabelo. Combina a tecnologia Cell Perfector da cutícula, para uma ótima 
reposição da superfície do cabelo, com a tecnologia Cell Perfector do córtex, para reconstruir a 
estrutura do cabelo no interior das células.  
 
Adicionalmente, a estrutura do cabelo é reconstruída a partir do interior com camadas de 
aminoácidos idênticos aos do cabelo - para uma nova experiência de cabelo: cheio de força, 
elasticidade e brilho.  
 
Terapias capilares para todas as necessidades do cabelo 

Com as gamas BC Hairtherapy, os profissionais de cabeleireiro podem oferecer aos seus clientes 
soluções de cuidado capilar adequadas a todas as necessidades específicas do cabelo e um regime de 
cuidado no salão que pode ser continuado em casa. BC Hairtherapy integra as seguintes gamas de 
cuidado capilar: Repair Rescue para cabelos danificados; Color Freeze para cabelos com coloração e 
Moisture Kick para cabelos secos, quebradiços ou encaracolados.   
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Os duopacks BC disponíveis são compostos por: 

BC Repair Rescue Champô de cuidado para cabelo danificado, normal e fino. 
Reestrutura o cabelo e melhora a sua força interior, suaviza a superfície do cabelo 
e proporciona cuidado extra e brilho. Aplicação: aplicar em cabelo húmido, 
massajar, deixar atuar durante 1-2 minutos e enxaguar abundantemente. 

BC Repair Rescue Champô: 9,95€, 250 ml 

 
BC Repair Rescue Spray Condicionador é um condicionador sem enxaguar com ação reparadora 
instantânea para cabelo danificado. Devolve ao cabelo uma vitalidade instantânea, desembaraça 
instantaneamente e melhora a pentabilidade e suaviza e sela a superfície do cabelo.  

Aplicação: agitar bem e aplicar em cabelo previamente lavado com champô. Não enxaguar. 

BC Repair Rescue Spray Condicionador: 14,90€, 200 ml 
 

 

BC Repair Rescue Champô de Nutrição Intensiva garante maior durabilidade 
e uma regeneração mais profunda do cabelo logo após a primeira lavagem.  
Aplicação: aplicar em cabelo húmido, massajar, deixar atuar durante 1-2 
minutos e enxaguar abundantemente. 
BC Repair Rescue Champô de Nutrição Intensiva: 9,95€, 250 ml 
 
BC Repair Rescue Máscara de Nutrição Intensiva proporciona uma 
regeneração profunda mesmo em cabelo seco e danificado. 
Aplicação: aplicar nos meios e pontas, em cabelo lavado e seco com toalha. Deixar de  
pose entre 5 a 10 minutos e enxaguar abundantemente. 
BC Repair Rescue Máscara de Nutrição Intensiva: 17,90€, 200 ml 
 
 
BC Color Freeze Champô sem sulfatos ideal para usar após o serviço de coloração 
protege o cabelo pois incorpora uma tecnologia inovadora com estabilizadores da 
cor, amplificador de brilho com extracto de seda líquida, filtros UV e Amino Cell 
Rebuild com queratina que reconstrói o cabelo desde o interior devolvendo a sua 
força e elasticidade. 
Aplicação: aplicar em cabelo húmido, massajar, deixar atuar durante 1-2 minutos 
e enxaguar abundantemente. 
BC Color Freeze Champô: 9,95€, 250 ml 
 
BC Color Freeze Spray condicionador protege o cabelo com coloração, suaviza, 
desembaraça e dá brilho extra.   
Aplicação: agitar bem e aplicar em cabelo húmido ou seco. Não enxaguar. 
BC Color Freeze Spray condicionador: 14,90€, 200 ml 
 



 Page 3/4 

BC Color Freeze Champô enriquecido é um champô de elevado cuidado para 
cabelo com excesso de serviços de coloração e uma cor sem vida contém uma 
tecnologia inovadora com estabilizadores da cor, amplificador de brilho com 
extracto de seda líquida, filtros UV e Amino Cell Rebuild com queratina que 
reconstrói o cabelo desde o interior devolvendo a sua força e elasticidade.  
Aplicação: aplicar em cabelo húmido, massajar, deixar atuar durante 1-2 minutos 
e enxaguar abundantemente. 
BC Color Freeze Champô: 9,95€, 250 ml 
 
 BC Color Freeze Máscara com uma consistência cremosa para uma proteção,  
cuidado e fortalecimento profundos do cabelo com coloração.  
Aplicação: aplicar nos meios e pontas do cabelo lavado e seco com 
toalha. Deixar de pose entre 5 a 10 minutos e enxaguar abundantemente. 
BC Color Freeze Máscara: 17,90€, 200 ml 
 
 
BC Moisture Kick Champô de hidratação para cabelo normal a seco, 
quebradiço ou encaracolado. Proporciona e sela a hidratação do cabelo e 
ajuda a prevenir a hidratação. 
Aplicação: aplicar em cabelo húmido, massajar, deixar atuar durante 1-2 
minutos e enxaguar abundantemente. 
BC Moisture Kick Champô: 9,95€, 250 ml 
 
 BC Moisture Kick Spray condicionador para ao cabelo normal a seco, 
quebradiço e encaracolado. Proporciona e sela a hidratação do cabelo, 
desembaraça instantaneamente e melhora a pentabilidade do cabelo e 
suaviza a superfície do cabelo.  
Aplicação: agitar bem e aplicar em cabelo húmido ou seco. Não enxaguar. 
BC Moisture Kick Spray:  14,90€, 200 ml 
 
O BC Moisture Kick Champô de hidratação para cabelo normal a seco, 
quebradiço ou encaracolado. Proporciona e sela a hidratação do cabelo e ajuda 
a prevenir a hidratação.  
Aplicação: aplicar em cabelo húmido, massajar, deixar atuar durante 1-2 
minutos e enxaguar abundantemente. 
BC Moisture Kick Champô: 9,95€, 250 ml 
 
BC Moisture Kick Máscara, profundamente hidratante para cabelo normal a 
seco, quebradiço e encaracolado. Melhora a flexibilidade e manejabilidade do 
cabelo, recupera a força interior e elasticidade e ajuda a prevenir a desidratação.  
Aplicação: aplicar nos meios e pontas, em cabelo lavado e seco com toalha. Deixar de pose  
entre 5 a 10 minutos e enxaguar abundantemente. 
BC Moisture Kick Máscara (enxaguar): 17,90€, 200 ml 
 
 
 
 
Disponíveis em salões de cabeleireiro Schwarzkopf Professional.  



 Page 4/4 

 
Para mais informações sobre a Schwarzkopf Professional visite: 
www.schwarzkopf-professional.pt  

Facebook em Schwarzkopf Professional Portugal News 
Para mais informações, contacte: Vera Dias | Email: vdias@cec-online.pt | Tel: 210 307 806 

http://www.schwarzkopf-professional.pt/
mailto:dmiranda@cec-online.pt
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