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Problemas específicos do cabelo e couro cabeludo 

 
BC HAIR ACTIVATOR DA SCHWARZKOPF PROFESSIONAL: SOLUÇÃO ANTI-QUEDA 

 

Lisboa, 23 de julho de 2014 – A Schwarzkopf Professional apresenta a sua linha de produtos 
especialmente dedicada à queda de cabelo, oferecendo a solução ideal para combater a queda de 
cabelo e deixá-lo visivelmente mais forte e denso: BC Hair Activator. 
 
A queda de cabelo é considerada um problema que afeta grande parte da população e tem origem não 
só em fatores genéticos mas também em todas as agressões externas que danificam e enfraquecem o 
cabelo. A pensar neste problema, a Schwarzkopf Professional desenvolveu o exclusivo pack anti-queda 
BC Hair Activator. BC Hair Activator com taurina, tartarato de carnitina e equinácia, reduz a queda de 
cabelo* logo após seis semanas e aumenta a densidade do cabelo. 
 
Regime de Choque - Pack Anti-Queda BC Hair Activator: Champô e Sérum Activador em ampolas 

 
Reduz a queda do cabelo em apenas seis semanas* e aumenta a densidade capilar** 
com o uso regular, graças ao seu complexo à base de Taurina (um ingrediente 
conhecido por estimular o crescimento do cabelo, ao mesmo tempo que o energiza), 
Tartarato de Carnitina (um ingrediente reconhecido pela sua capacidade de 
estimular a reprodução celular do cabelo) e Equinácea (uma planta conhecida pela 
sua ação imuno estimulante que promove os mecanismos de defesa do organismo). 
O pack BC Hair Activator é composto por 2 produtos em que na compra de BC Hair 
Activator Sérum Anti-Queda em ampolas recebe grátis um BC Hair Activator Champô 
Anti- Queda. 

 
 
BC Hair Activator Champô Anti-Queda: champô ativador para cabelo com queda. 
Proporciona nutrientes altamente energizantes ao folículo capilar, melhora a vitalidade 
e prepara o couro cabeludo para o sérum anti-queda. 
Aplicação: aplicar em cabelo húmido, massajar, deixar atuar durante 1-2 minutos e 
enxaguar abundantemente. 
PVP: 10,65€, 250 ml 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

BC Hair Activator Sérum Anti-Queda: sérum ativador para a queda do cabelo. 
Proporciona nutrientes altamente energizantes ao folículo capilar, ajuda a reduzir a 
queda do cabelo e melhora a sua vitalidade. 
Aplicação: aplicar no couro cabeludo e massajar. Para ser usado nas primeiras 6 
semanas do regime. 
PVP: 36,90€, 7x10 ml 
 

 

Disponível em salões de cabeleireiro Schwarzkopf Professional. 
 

*queda de cabelo não patológica 

**aumento da percentagem de folículos capilares activos. (estudo com 60 participantes - instituto dermatológico independente alemão 2007). 

 

 

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 
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