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Cabelo perfeito durante o verão 

A Schwarzkopf Professional sugere a linha BC Sun Protect com 
proteção tripla para um cabelo deslumbrante todo o verão 

 
Lisboa, 26 de março de 2015 – Em breve vai chegar o verão e com ele   
momentos e atividades ao ar livre, pois queremos aproveitar os raios de 
sol e a brisa do mar. Nesta estação, o amigo inseparável destes 
momentos, que cuida do cabelo e o protege dos raios UV, é a gama BC 
Sun Protect da Schwarzkopf Professional. Esta gama oferece proteção 
tripla ao cabelo exposto ao sol com a combinação de filtro UV, vitamina 
E, Tecnologia Amino Cell Rebuild e Óleo de Monoï do Tahiti – para um 
cabelo perfeito durante todo o verão. A gama vai também estar 
disponível num kit de viagem que combina proteção solar com um 
tamanho conveniente e vem numa bolsa apelativa e impermeável e na  
qual poderá guardar o seu bikini ou fato de banho.  
 
Cuidado para um cabelo perfeito durante o verão  

No verão ou durante as férias, o cabelo sofre com os efeitos colaterais nocivos dos raios UV, sal, cloro e 
água do mar. O resultado é um cabelo seco e sem brilho, cores desvanecidas e pontas espigadas. BC Sun 
Protect permite desembaraçar, hidratar e cuidar instantaneamente o cabelo deixando-o mais flexível – 
ideal para os dias descontraídos ao sol. A gama de cuidado confere tripla proteção solar e reconstrução 
mais profunda após a exposição ao sol: o filtro UV protege o cabelo do desvanecimento da cor* e os 
anti-oxidantes combatem os radicais livres que poderiam prejudicar o cabelo, especialmente durante a 
exposição solar. 

* não se aplica ao aclaramento natural do cabelo provocado pela exposição ao sol  

Tripla proteção para cabelos exposto ao sol 

BC Sun Protect oferece uma combinação perfeita de ingredientes ativos que protegem e reparam o 
cabelo e o couro cabeludo expostos ao sol. BC Sun Protect combina filtro UV com óleo de Monoï, 
vitamina E e a Tecnologia Amino Cell Rebuild. Desta forma, a estrutura do cabelo danificado é 
reconstruída a partir do interior e o cabelo fica protegido contra as agressões externas. O Óleo Protetor 
com Brilho à prova de água com partículas de brilho/purpurinas protege o cabelo durante o banho, 
durante a prática de desportos aquáticos ou simples exposição solar e confere-lhe brilho e um aspeto 
beijado pelo sol. Um regime de cuidado pós-solar proporciona brilho e um aspeto saudável ao cabelo, 

 



 
 
 
 
 

 
 
enquanto o hidrata após a exposição solar. Os produtos da linha BC Sun Protect não sobrecarregam o 
cabelo, são adequados a todos os tipos de cabelo e são de uso diário. 
 
Kit de viagem BC Sun Protect 
Para completar a gama de produtos exclusivos, o conjunto de viagem BC Sun Protect é o companheiro 
perfeito durante as férias. Integrando BC Sun Protect champô, spray condicionador e óleo protetor com 
brilho, todos de 100ml, irá conseguir um fácil transporte nas suas férias ao mesmo tempo que garante 
um cabelo cuidado e protegido durante o sol.  
 
Gama BC SUN PROTECT: 
 

BC Sun Protect Champô  
 
Para lavar o cabelo diariamente após a exposição solar. A fórmula suave limpa e hidrata o 
cabelo e o couro cabeludo expostos ao sol. Remove os resíduos prejudiciais, como sal, 
areia e cloro, para um cabelo cuidado e com aspeto saudável durante o verão. Modo de 
uso: Aplicar sobre o cabelo húmido, massajar suavemente e deixar atuar durante 2 
minutos antes de enxaguar abundantemente.  
PVP recomendado: 10,05€, 200 ml 
 

 
BC Sun Óleo Protetor com Brilho 
 

Este óleo protetor em spray protege o cabelo exposto ao sol da radiação UV, dos radicais 
livres e do desvanecimento da cor. Contém partículas de brilho/purpurinas e dá ao cabelo 
um aspeto glamouroso. O óleo pode ser aplicado antes e durante a exposição solar, para 
um cabelo com um brilho resplandecente e com um aspeto beijado pelo sol. Modo de 
uso: Aplicar uniformemente nos meios e pontas do cabelo sem enxaguar. 
PVP recomendado: 14,60€, 150 ml 
 
 

BC Sun Protect Spray Condicionador 
 
Este spray condicionador é o companheiro perfeito para o verão. Desembaraça e hidrata 
o cabelo exposto ao sol e reduz o efeito da radiação UV, enquanto minimiza os danos 
causados pela água do mar, areia e fatores ambientais e suaviza a superfície do cabelo. 
Modo de uso: Aplicar sobre o cabelo previamente lavado com BC Sun Protect Champô e 
não enxaguar. 
PVP recomendado: 14,90€, 150 ml 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
BC Sun Protect Máscara 
 

Esta máscara foi desenvolvida especificamente para as necessidades do cabelo depois de 
um longo dia de exposição solar. Hidrata o cabelo enquanto ajuda a reparar o efeito da 
exposição solar, para um cabelo com aspeto saudável, profundamente nutrido e cheio de 
brilho e vitalidade. Modo de uso: Aplicar uma pequena quantidade na palma das mãos e 
aplicar nos meios e pontas do cabelo previamente lavado com champô e seco com 
toalha. Enxaguar abundantemente. Aplicar uma vez por semana. 

                        PVP recomendado: 18,10€, 150 ml 
 
Kit de Viagem BC Sun Protect  
Uma terapia de proteção solar tripla completa contra os raios UV, os radicais 
livres e o desvanecimento da cor. Contém BC Sun Protect champô 100ml, spray 
condicionador 100ml e óleo protetor com brilho 100ml. O conjunto vem numa 
elegante bolsa de verão impermeável para que possa guardar o seu bikini ou fato 
de banho.  
PVP recomendado: 21,40€, 3x100 ml 
 
 

Todos os produtos BC Sun Protect encontram-se disponíveis em salões de 
cabeleireiro Schwarzkopf Professional. Na compra da gama BC Sun Protect, a 
Schwarzkopf Professional oferece um saco de praia. 
 
 

 

 

 

 

 

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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