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BC Repair Rescue: conheça as principais causas dos 

danos no seu cabelo  
 

O nosso cabelo sofre danos ao longo de todo o ano. Colorações, descolorações e a 

utilização regular de aparelhos de styling são as agressões mais conhecidas pela 

maioria das mulheres. O que a generalidade desconhece é que muitos dos seus hábitos 

diários (aparentemente inocentes) prejudicam igualmente a saúde do cabelo. 

 

Algumas das causas dos danos capilares 

 Pentear o cabelo de forma excessiva: a grande maioria das mulheres penteia o seu 

cabelo várias vezes ao dia o que torna o cabelo mais frágil. 

 Rabo-de-cavalo: muitas pessoas desconhecem, mas o comum rabo-de-cavalo é muito 

agressivo para o cabelo. Evite usar este penteado com regularidade e, acima de tudo, 

não prenda o cabelo quando este ainda estiver molhado. 

 Aparelhos de styling: devido às altas temperaturas, a utilização excessiva de 

aparelhos de styling prejudica imensamente o cabelo. 

 Ar condicionado: a exposição muito frequente do cabelo ao ar condicionado faz com 

que este fique mais seco e sem brilho. 

 Processos químicos: as colorações, descolorações, aclaramentos e alisamentos 

destroem vários elementos essenciais para a saúde do cabelo, como a cisteína e 

muitos aminoácidos.  

 

Devido aos danos provocados por todas estas situações, o cabelo acaba por perder a sua 

força, vitalidade, elasticidade e brilho. É por isso importante apostar em produtos de qualidade 

que ajudem o cabelo a recuperar a sua vitalidade e a manter-se saudável.  

 

Gama BC Repair Rescue repara até 3 anos de danos capilares  

 

BC Repair Rescue preenche e repara a camada interna do cabelo, revertendo até 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. 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. 
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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.P. Recomendado- 17,60 Euros- 100 ML 

 

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.P. 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.P. Recomendado - 10,10 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.P. Recomendado - 10,10 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.P. 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.P. 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.P. 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.P. 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.P. Recomendado - 17,20 Euros- 75 ML 

 

Todos os produtos BC Repair Rescue encontram-se disponíveis em salões de cabeleireiro 

Schwarzkopf Professional.  

 

* Suscetível a modificação de acordo com o livre critério do distribuidor 

 

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 

 
Sobre a Henkel Internacional 

A Henkel opera a nível mundial com as principais marcas e tecnologias em três unidades de negócio: Detergentes e Cuidados 

Domésticos, Cuidados de Beleza e Tecnologias de Adesivos. Fundada em 1876, a Henkel detém posições globais de liderança de 

mercado, tanto na área de consumo como em negócios industriais com marcas bastante conhecidas como Persil, Schwarzkopf e 

Loctite. A Henkel emprega cerca de 50.000 pessoas e no ano fiscal de 2015 registou uma faturação de 18,1 mil milhões de euros e 

lucro operacional ajustado de 2,9 mil milhões de euros. As ações preferenciais da Henkel encontram-se listadas no índice de ações 

Alemão (DAX). 

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

também no mercado português. A companhia conta com um centro de produção e quatro centros de distribuição próprios na 

Península Ibérica e cerca de 1.000 empregados. Além disso dispõe de três centros e uma spin-off de I+D para o desenvolvimento 

de adesivos a nível mundial. No ano de 2015, as ventas dos três negócios da Henkel Ibérica alcançaram vendas globais de mais 

de 500 milhões de euros. 
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