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BC Smooth Perfect da Schwarzkopf Professional: para controlo do cabelo 
frisado  

 
 

 
Lisboa, 07 de outubro de 2014 - Com os dias chuvosos de outono regressa um dos grandes pesadelos de 
muitas mulheres: os cabelos frisados. Para dar uma resposta efetiva a esta preocupação, a Schwarzkopf 
Professional criou a linha  de produtos para cabelo encrespado BC Smooth Perfect. 
 
Desenvolvida especificamente para disciplinar os cabelos mais rebeldes, a gama BC Smooth Perfect 
possui Amino Smoothener, um composto aminado extremamente eficiente, formulado para nutrir 
profundamente e cuidar o cabelo espesso, crespo e frisado.  
 
Esta fórmula inteligente controla o frisado entre lavagens, reduzindo o tempo de styling e melhorando 
em 70% o tempo de desembaraçar o cabelo, ao mesmo tempo que o protege do calor dos aparelhos de 
styling e da humidade. O resultado é um cabelo hidratado, mais suave e visivelmente brilhante. 
 
 
Gama BC Smooth Perfect completa:  
 
BC Smooth Perfect Champô: champô para controlo do cabelo rebelde e espesso. Proporciona 
hidratação intensiva, suaviza a superfície do cabelo, melhora a flexibilidade e previne o efeito estático. 
Aplicação: aplicar em cabelo húmido, massajar, deixar atuar durante 1-2 minutos e enxaguar 
abundantemente. 
PVP: 9,95€, 250 ml 



 
 
 
 

 

 
 
BC Smooth Perfect Condicionador: condicionador que controla eficazmente o cabelo rebelde e espesso. 
Suaviza a superfície do cabelo, desembaraça intensamente, melhora a flexibilidade e protege da 
humidade. 
Aplicação: aplicar nos meios e pontas do cabelo previamente lavado com BC Smooth Perfect Champô. 
Deixar atuar durante dois minutos e enxaguar abundantemente. 
PVP: 14,90€, 200 ml 
 
BC Smooth Perfect Máscara: máscara de controlo intenso e nutrição para cabelo rebelde e espesso. 
Nutre e suaviza o cabelo, melhora significativamente a flexibilidade e protege da humidade. 
Aplicação: aplicar nos meios e pontas do cabelo previamente lavado com BC Smooth Perfect Champô e 
seco com toalha. Deixar atuar durante 5 a 10 minutos e enxaguar abundantemente. 
PVP: 17,90€, 200 ml 
 
BC Smooth Perfect Creme Suavizante: creme suavizante que disciplina o cabelo rebelde e protege o 
cabelo do calor dos aparelhos de styling. Proteção anti humidade até 4 dias. 
Aplicação: aplicar nos meios e pontas e pentear como desejado. Não enxaguar. 
PVP: 12,85€, 125 ml 
 
 
BC Smooth Perfect está disponível em salões Schwarzkopf Professional. 
 
 

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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