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Ideias Schwarzkopf Professional para os seus presentes de Natal  
 

Lisboa, 9 de outubro de 2014 - A pensar especialmente na época festiva que se avizinha, a 
Schwarzkopf Professional lança uma variedade de packs especiais Natal das suas diferentes 
gamas de produtos a preços muito apetecíveis. 

Disponíveis em elegantes coffrets todos os packs de Natal Schwarzkopf Professional, 
compostos por dois ou três produtos, trazem como oferta o champô. 

Com soluções que passam pelos cuidados naturais de reparação do cabelo – Linha Essensity -  
a terapias específicas Bonacure para responder a diferentes necessidades: Cabelo Danificado e 
Stressado; Cabelo com Coloração; Cabelo Seco e Cabelo Maduro e ainda os cuidados 
totalmente dedicados ao público masculino – gama 3D Men –  a marca disponibiliza um total 
de 11 edições exclusivas para que possa escolher a que mais se adequa à pessoa que deseja 
presentear. 

 

Box de Natal Essensity 
Com oferta do champô e coffret 
P.V.P.: 18,90€ 
 

 

X-MAS PACK BlondMe  
Oferta de coffret e do champô  
P.V.P.: 21€ 
 

 



Coffret BC Oil Miracle  
Terapia para cabelo danificado, resistente 
ou espesso  
3 produtos pelo preço de 2 (Oferta do 
champô) 
PVP: 37,55€ 

 

Terapia para cabelo fino e sem brilho 
Coffret BC Oil Miracle Light 
3 produtos pelo preço de 2 (Oferta do 
champô) 
PVP: 37,55€ 
 

 

Pack [3D]MEN  
Oferta de bolsa e champô 
(2 produtos pelo preço de 1)   
PVP:  15,20€ 
 

 

Coffret BC Fibre Force  
Terapia de Revitalização do cabelo  
extremamente danificado 
PVP: 36,75€ 
 

 

Coffret BC Moisture Kick - Terapia de 
hidratação para cabelos secos ou 
encaracolados. 
PVP: 32,80€ 
 

 



Coffret BC Time Restore  
Especialmente indicado para dar resistência 
e vitalidade ao cabelo maduro e frágil  
PVP: 36,05€ 

 

Coffret BC Repair Rescue - Terapia de 
Reparação para cabelo danificado  
PVP: 32,80€ 
 

 

Coffret BC Color Freeze - Brilho e maior 
retenção de cor para cabelos com coloração 
PVP: 32,80€ 
 

 

Coffret Seah Cashmere  
3 produtos pelo preço de 2 (Oferta do 
champô) 
PVP:  41,30€ 
 

 

Coffret Seah Blossom  
3 produtos pelo preço de 2 (Oferta do 
champô) 
PVP:  41,30€ 
 

 
Para informação completa e imagens das edições exclusivas Schwarzkopf 
Professional para este Natal:   

http://www.cec-online.pt/other/PacksNatal_Schwarzkopf2014.zip 

 

http://www.cec-online.pt/other/PacksNatal_Schwarzkopf2014.zip


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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