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Terapias Schwarzkopf Professional para reduzir a queda de cabelo sazonal  
 

Lisboa, 19 de agosto de 2015 – O outono aproxima-se e com ele a habitual queda de cabelo para muitas 

pessoas. Apesar de se tratar de uma situação natural e reversível, ligada aos ciclos de vida do cabelo, é 

conveniente redobrar os cuidados nesta época do ano optando por uma alimentação equilibrada, rica 

em ferro, minerais e proteínas e por produtos de cuidado específicos que vão fornecer os nutrientes que 

ele necessita para se manter são, resistente e brilhante.  

 

Para ajudar a reduzir a queda de cabelo sazonal e estimular o seu crescimento, a Schwarzkopf 

Professional disponibiliza várias soluções para a próxima estação: 

 

  

Novo pack anti-queda BC Hair Activator com oferta de champô 

A linha de produtos BC Hair Activator da Schwarzkopf Professional reduz a 

queda do cabelo em seis semanas* 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 (reconhecido 

pela sua capacidade de estimular a reprodução celular do cabelo) e 

Equinácia (planta cuja ação imuno estimulante promove os mecanismos de 

defesa do organismo).   

O pack é composto por 1 Champô (250 ml) e 7 ampolas de Sérum Anti-

queda BC Hair Activator.  

PVPR: 36,90€ 

 

 

Linha completa BC Hair Activator 

 

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. 

PVPR: 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.  
Usar duas vezes por dia durante, pelo menos, seis semanas 
PVPR: 36,90€ - 7x10 ml 
 
 
BC Hair Activator Tónico Anti-queda: Completa o regime anti-queda devendo ser 

utilizado como cuidado de manutenção após o regime de choque. 

Aplicação: Aplicar diretamente no couro cabelo depois da lavagem com BC Hair 

Activator Champô  

Usar 3-5 ml em cada aplicação  

Massajar bem. Não enxaguar 

PVPR: 36,90€ - 100 ml 

 

 

Soluções para o cabelo masculino 

[3D]MEN, a linha de cuidado para homem da Schwarzkopf Professional oferece cuidado com efeito a 

três dimensões para fortalecer o cabelo, refrescar instantaneamente o couro cabeludo e ativar as raízes. 

 

Os produtos de cuidado anti-queda [3D]MEN têm como principais ingredientes Pantenol, Taurina e 

Carnitina que atuam no cabelo, couro cabeludo e raiz para aumentar a produção de fatores de 

crescimento e proporcionar nutrientes ao folículo capilar.  

 

 

[3D]MEN Champô Ativador de Raízes  

 Passo 1: Ativa a raiz e ajuda a ganhar densidade ao reduzir a queda.  

Aplicação: Aplicar sobre cabelo molhado e massajar o cabelo e couro cabelo. 

Deixar de pose durante 2 minutos para a combinação especial de ingredientes poder 

atuar. Enxaguar abundantemente. Pode ser usado diariamente. 

PVPR: 9,55€ - 250ml 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

[3D]MEN Sérum Ativador de Raízes 

Passo 2: Ativador da raiz. Ajuda o cabelo a ganhar densidade de forma eficaz, ao reduzir a 

queda.  

Aplicação: Utilização após lavagem com [3D]MEN Champô Ativador de Raízes. Aplicar 2-3 

gotas diretamente no couro cabeludo e distribuir com os dedos uniformemente. Não 

enxaguar.  

Usar regularmente durante pelo menos 24 semanas. Pode ser aplicado duas vezes por dia 

entre lavagens durante as primeiras 2 a 3 semanas. 

PVPR: 28.00€, 7x10ml 

 
 
 
As terapias anti-queda BC Hair Activator e 3D]MEN encontram-se disponíveis nos salões Schwarzkopf 

Professional. 

 

 

*queda de cabelo não patológica 

 

 

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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