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Press Release  

Rotina de cuidado com BC Bonacure de Schwarzkopf Professional 

 

 
BC Bonacure: Tudo o que necessitas para cuidar do cabelo  
 

Agora, mais do que nunca, cuidar de nós é essencial. Estamos sempre a tempo 

de colocar em prática rotinas personalizadas, que não só mimam o cabelo como 

criam um regime de cuidado à altura de cada necessidade. 

 

As rotinas de beleza proporcionam agradáveis sensações, contribuindo para melhorar 

a autoestima, relaxar e potenciar a tão necessária serenidade. Aplicar os cuidados 

corretos em cada tipo de cabelo é tão importante como manter a pele nutrida ou o 

corpo ativo.  

 

BC Bonacure é um ícone das rotinas de cuidado em casa! Desenvolvido com 

tecnologias baseadas nos cuidados da pele – como a queratina ou os péptidos, 

componentes indispensáveis para a saúde do cabelo, ou a celebre Tecnologia 

Micelar que fornece excelentes propriedades de limpeza suave, deixando o cabelo 

fresco e limpo, sem remover a hidratação natural – BC Bonacure disponibiliza 

soluções verdadeiramente dedicadas às diferentes necessidades capilares.  

 

Formulas inovadoras, texturas e consistências distintas, cada gama BC Bonacure é 

sinónimo de desfrutar de um poderoso regime de cuidado em casa, com combinações 

de produtos personalizadas. 

 

Escolhe a tua terapia capilar: 

 

PEPTIDE REPAIR RESCUE – Tecnologia de péptidos  

Para cabelos danificados e stressados 

 

• Promove a elasticidade da fibra capilar 

• Preenche o córtex danificado e reconstrói a estrutura interior do cabelo 

• Reduz a quebra de cabelo em até 95% 

• Aumenta a elasticidade e brilho 

 

Limpar: 

Champô Micelar: um champô que não sobrecarrega, para cabelos normais a finos e 

danificados (P.V.P recomendado 11,15€) 
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Tratar: 

Máscara de Nutrição Profunda: o tratamento mais intensivo para cabelos normais a 

espessos, altamente danificados (P.V.P recomendado 18,90€) 

 

Finalizar: 

Sealed Ends: sérum em creme intensivo para as pontas do cabelo (P.V.P 

recomendado 18,10€) 

 

pH 4.5 COLOR FREEZE – Tecnologia pH 4.5  

Para cabelo com coloração e aclarado 

 

• Ajuda a conservar um estado saudável 

• Contrai a matriz interior do cabelo para reter os pigmentos de coloração 

• Prolonga a durabilidade e brilho da coloração 

 

Limpar: 

Champô Micelar Sem Sulfatos: champô suave para cabelo com coloração (P.V.P 

recomendado 11,15€) 

 

Tratar: 

Condicionador: condicionador em creme rico para cabelo com coloração (P.V.P 

recomendado 15,40€) 

 

Finalizar: 

Liquid Shine: um sérum leve que potencia a intensidade da cor e melhora a condição 

do cabelo (P.V.P recomendado 19,70€) 

 

HYALURONIC MOISTURE KICK – Tecnologia de Ácido Hialurónico  

Para cabelo normal a seco, ondulado e cacheado 

 

• Fornece uma hidratação essencial, proporcionando elasticidade e brilho 

• Facilita o pentear em até 85% 

• Aumenta a flexibilidade da fibra capilar  

 

Limpar: 

Champô Micelar: champô hidratante para cabelo normal a seco, quebradiço ou 

encaracolado (P.V.P recomendado 11,15€) 

 

Tratar: 

Máscara: tratamento hidratante profundo para cabelo normal a seco, quebradiço ou 

encaracolado (P.V.P recomendado 18,90€) 
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Finalizar: 

Curl Power 5: creme hidratante rico, para definir o cabelo ondulado e encaracolado 

(P.V.P recomendado 14,65€) 

 

 

COLLAGEN VOLUME BOOST – Tecnologia de Colagénio  

Para cabelo normal a fino 

 

• Fortalece levemente o cabelo fino 

• Proporciona mais volume e flexibilidade 

 

Limpar: 

Champô Micelar: champô purificante para cabelo fino e fraco (P.V.P recomendado 

11,15€) 

 

Tratar: 

Emulsão Condicionadora: condicionador líquido-a-espuma que hidrata sem pesar e 

adiciona corpo e resistência ao cabelo (P.V.P recomendado 15,40€) 

 

Finalizar: 

Espuma de Perfeição: espuma desembaraçadora (P.V.P recomendado 14,65€) 

 

 

Q10+ TIME RESTORE – Com tecnologia Q10+  

Para cabelo maduro 

 

• Estimula os folículos capilares para potenciar a produção de queratina e 

rejuvenescer o cabelo 

• Fornece 100% mais resistência e vitalidade 

• Cabelo imediatamente rejuvenescido 

 

Limpar: 

Champô Micelar: champô de limpeza suave, para cabelo maduro e couro cabeludo 

(P.V.P recomendado 11,15€) 

 

Tratar: 

Condicionador: condicionador em creme rico para cabelo maduro (P.V.P 

recomendado 15,40€) 

 

Finalizar: 

Spray Rejuvenescedor: spray leve bifásico que desembaraça e potencia o volume 

(P.V.P recomendado 15,40€) 
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KERATIN SMOOTH PERFECT – Tecnologia de queratina  

Para cabelo grosso, crespo, ondulado, encaracolado, indisciplinado e frisado 

 

• Suaviza a superfície capilar e sela-a com agentes nutritivos de cuidado 

• Efeito anti-frisado para uma melhor maleabilidade 

• Aumenta o brilho e disciplina o cabelo crespo 

 

Limpar: 

Champô Micelar: champô para dominar cabelos rebeldes e crespos (P.V.P 

recomendado 11,15€) 

 

Tratar: 

Máscara: tratamento intenso para dominar e nutrir cabelos rebeldes e crespos (P.V.P 

recomendado 18,90€) 

 

Finalizar: 

Duo Layering: duo que suaviza a superfície capilar e controla o frisado; protege do 

calor (até 210°C) e confere um brilho maravilhoso (P.V.P recomendado 25,05€) 

 

 

 

Sobre a Henkel   

A Henkel opera globalmente com um portefólio bem equilibrado e diversificado. A empresa detém posições de 

liderança com as suas três unidades de negócios, tanto na área da indústria como no grande consumo, graças à 

força das marcas, inovações e tecnologias. A Henkel Adhesive Technologies é líder mundial no mercado de 

adesivos em todos os segmentos da indústria. Nos seus negócios de Laundry & Home Care e Beauty Care, a 

Henkel ocupa posições de liderança em muitos mercados e categorias em todo o mundo. Fundada em 1876, a 

Henkel faz uma retrospetiva a mais de 140 anos de sucesso. Em 2019, a Henkel atingiu um volume de vendas de 

20.000 milhões de euros e um lucro operacional depurado de cerca de 3.200 milhões de euros. A Henkel emprega 

cerca de 52.000 pessoas em todo o mundo - uma equipa apaixonada, altamente diversificada e unida por uma 

forte cultura corporativa, um objetivo comum de criar valor sustentável e valores partilhados. Como líder 

reconhecida em sustentabilidade, a Henkel ocupa posições de destaque em muitos índices e classificações 

internacionais. As ações preferenciais da Henkel estão listadas no índice alemão de ações DAX. 

 

Para obter mais informações, visite  www.henkel.pt ou siga a conta oficial de Twitter  @henkeliberica. 

 

 

 

Para mais informações:  

Media Consulting | Catarina Maçãs  

Telefone: 910 906 007   

http://www.henkel.pt/
https://twitter.com/henkeliberica
https://twitter.com/henkeliberica
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Email: catarina.macas@mediaconsulting.pt                                
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