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Novo BC Repair Rescue reverte até 3 anos de danos do 

cabelo  
 

Gostava de voltar atrás no tempo? O novo BC Repair Rescue da Schwarzkopf 

Professional realiza o seu desejo, pelo menos no que se refere a danos capilares. 

Os efeitos negativos do calor artificial dos aparelhos de styling, os frequentes 

serviços técnicos como coloração, forma ou alisamento que danificam o cabelo 

podem agora ser revertidos através do novo BC Repair Rescue. Graças à sua 

inovadora tecnologia Reversilane e a Tecnologia Cell Perfector, o cabelo é reparado 

desde o interior, conseguindo obter resultados excecionais e uma reparação visível 

logo após a primeira utilização. 

 

O cabelo danificado acaba por ser tornar mais áspero (devido aos danos provocados 

na camada externa do cabelo- cutícula) e, em casos de danos extremos, a estrutura 

interna do cabelo (córtex) pode mesmo quebrar-se, criando lacunas nas células 

capilares. Devido a todos estes danos, o cabelo acaba por perder a sua força, 

vitalidade, elasticidade e brilho. Contudo, tudo isto pode agora ser revertido através 

da utilização do BC Repair Rescue que permite preencher e reparar a camada 

interna do cabelo, revertendo entre 1 a 3 anos de danos, em apenas uma aplicação. 

Em complemento, a inovadora Tecnologia Reversilane sela cada madeixa de 

cabelo, protegendo-a com um escudo anti quebra. O cabelo fica visivelmente mais 

forte e reparado, com uma renovada elasticidade e brilho.  
 

Gama BC Repair Rescue: 

 

NOVO: BC REPAIR RESCUE Elixir Capilar SOS 

O primeiro tratamento intensivo em 3 fases que oferece reparação instantânea em 

profundidade ao cabelo danificado. A estrutura interna do cabelo é preenchida com 

ingredientes reparadores ao mesmo tempo que cria uma rede antifricção na 

superfície do cabelo que permite desembaraçá-lo com maior facilidade, uma força e 

elasticidade melhoradas e uma sensação de suavidade surpreendente. 

P.V.Recomendado.- 17,60 Euros- 100 ML 
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NOVO: BC REPAIR RESCUE Sérum Nutriprotetor 

Um sérum de dupla ação para os comprimentos e pontas do cabelo que equilibra e 

protege a superfície capilar enquanto previne dos danos externos durante e após o 

styling. 

P.V.Recomendado.- 24,55 Euros- 28 ML +28 ML 

 

BC REPAIR RESCUE Champô 

Champô para cabelo normal a ligeiramente danificado. Limpa suavemente, hidrata e 

recupera a camada interna do cabelo. 

P.V.Recomendado.- 10,05 Euros- 250 ML 

 

BC REPAIR RESCUE Champô de Nutrição Intensiva  

O champô de nutrição intensiva é ideal para cabelo extremamente danificado pois 

restaura a sua vitalidade, suavidade e brilho. 

P.V.Recomendado.- 10,05 Euros- 250 ML 

 

BC REPAIR RESCUE Spray Condicionador 

A sua fórmula bifásica contém ingredientes de cuidado concentrados que melhoram 

imediatamente a estrutura do cabelo deixando-o suave e fortalecido. 

P.V.Recomendado.- 15,05 Euros- 200 ML 

 

BC REPAIR RESCUE Condicionador 

A fórmula deste condicionador melhora a elasticidade e deixa o cabelo 

imediatamente suave, flexível e saudável. 

P.V.Recomendado.- 15,05 Euros- 200 ML 

 

BC REPAIR RESCUE Máscara 

Máscara de cuidado para cabelo normal a ligeiramente danificado. Os seus 

ingredientes nutritivos reparam os danos no interior e exterior da estrutura capilar. 

P.V.Recomendado.- 18,05 Euros- 200 ML 

 

BC REPAIR RESCUE Máscara de Nutrição Intensiva 

Uma máscara de cuidado extra, ideal para cabelo extremamente danificado que 

contém mais 250% de ingredientes de cuidado do que a Máscara de BC Repair 

Rescue. Para um cabelo com suavidade extra e reparado. 

P.V.Recomendado.- 18,05 Euros- 200 ML 
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BC REPAIR RESCUE Sérum para Pontas Danificadas 

Sela as pontas espigadas do cabelo e previne o seu reaparecimento. Para pontas do 

cabelo cuidadas, nutridas e suaves. 

P.V.Recomendado.- 16,75 Euros- 75 ML 

 

Os produtos BC Repair Rescue encontram-se disponíveis em salões Schwarzkopf 

Professional. 

 

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

professional.pt  

Facebook em Schwarzkopf Professional Portugal News 

 

 
Sobre a Henkel Ibérica  

 

A Henkel Ibérica instalou-se em Espanha em 1961 com a compra da empresa espanhola Gota de Ámbar. Em 1970 entrou 

também no mercado português. A empresa conta com um centro de produção e quatro de distribuição própria na Península 

Ibérica e 1.000 trabalhadores. Além disso, tem três centros e uma spin-off de I+D+i para o desenvolvimento de adesivos a nível 

mundial. Em 2014, os três negócios de Henkel Ibérica alcançaram vendas globais de cerca de 500 millões de euros. 

  

Sobre a Henkel Internacional 

A Henkel opera em todo o mundo com marcas e tecnologias líderes em três áreas de negócio: Detergentes e Cuidado do Lar, 

Cosmética e Cuidado Corporal e Adhesive Technologies. Fundada em 1876, a Henkel detém posições de liderança no 

mercado mundial, tanto nos negócios de grande consumo como na área industrial, com marcas de renome como Persil, 

Schwarzkopf e Loctite. A Henkel emprega cerca de 50.000 pessoas, gerou um volume de vendas de 16.428 milhões de euros 

e obteve um lucro operacional ajustado de 2.588 milhões de euros no ano fiscal de 2014. As ações preferenciais da Henkel 

estão listadas no índice alemão Bursátil (DAX). 

Para mais informações, por favor entre em contacto com: 

Agência de Relações Públicas 

Margarida Caparica & Patrícia Pereira 

Hill + Knowlton Strategies Portugal 

Telefone: 21 413 62 00 

Telemóveis: 91 994 80 20/91 999 24 52 

E-Mails: margarida.caparica@hkstrategies.com  

patricia.pereira@hkstrategies.com 
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