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Para cabelos extremamente danificados 
 

SCHWARZKOPF PROFESSIONAL ACONSELHA REGENERAÇÃO COM  
BC FIBRE FORCE NA REENTRÉE 

 
Lisboa, 16 de setembro de 2014 – Depois do regresso das férias de verão, o cabelo encontra-se danificado, sem 
brilho e quebradiço devido ás agressões causadas pelo sol, sal, cloro. Assim, é nesta fase de regresso à rotina 
normal, que o cabelo precisa de uma terapia específica pós-verão. 
 
Assim,a Schwarzkopf Professional aconselha uma terapia para cabelos extremamente danificados com BC Fibre 
Force. A gama BC Fibre Force revitaliza o cabelo extremamente danificado, fortalecendo-o e revitalizando-o para 
um nível de força e energia ótimos, após a aplicação e com uma terapia entre quatro a dez semanas. O inovador 
Complexo com Queratinas Micronizadas Idênticas às da estrutura do Cabelo, penetra profundamente na 
estrutura do cabelo enfraquecido cimentando o Complexo Celular da Membrana, para unificar os elementos da 
estrutura capilar responsáveis por um cabelo forte e resistente. Os resultados deste uso intensivo são 100% mais 
força e uma redução de até 95% na quebra do cabelo.  
 
Terapia Regeneradora de Infusão de Queratina com BC Fibre Force 
 

Passo 1: Champô Fortificante BC Fibre Force 

Aplicar sobre o cabelo húmido e massajar bem. Deixar atuar durante 1-2 minutos, enxaguar e secar com uma 

toalha. 

 
BC FIBRE FORCE CHAMPÔ – Limpa suavemente o cabelo extremamente danificado e reconstrói-o 
desde o seu interior. O inovador Complexo com Queratinas Micronizadas idênticas às do cabelo 
reforça o interior da fibra capilar para fortalecer toda a estrutura do cabelo. Aplicação: Aplicar em 
cabelo molhado, massajar durante 2 minutos e enxaguar abundantemente. 
PVP recomendado: 12,25€, 200ml 
 

 

Passo 2: Máscara Fortificante BC Fibre Force 

Aplicar e massajar suavemente, envolver o cabelo com uma toalha e deixar atuar durante 10 minutos. Enxaguar 

abundantemente. 

BC FIBRE FORCE MÁSCARA FORTIFICANTE – Reforça intensamente a estrutura do cabelo 
extremamente danificado. O inovador Complexo de Queratinas Micronizadas idênticas às do 



 
 
 
 
 

 
 

 

cabelo penetra profundamente na estrutura do cabelo enfraquecido cimentando as células do mesmo. O interior 
da fibra do cabelo é fortalecida e a superfície do cabelo é selada. Para um cabelo com uma nova força, resistência 
e elasticidade. Aplicação: Aplicar em cabelo seco com toalha, deixar de pose entre 5 a 10 minutos e enxaguar 
abundantemente. 
PVP recomendado: 19,65€, 150ml 
 

Passo 3: Infusão Fortificante BC Fibre Force (deverá ser feita no salão) 

Seccionar o cabelo em madeixas não muito espessas, aplicar uma quantidade adequada em cada madeixa e 
massajar com as pontas dos dedos de 10 a 12 segundos por madeixa para favorecer a penetração. Não enxaguar. 
 

BC FIBRE FORCE INFUSÃO FORTIFICANTE – Reestrutura instantaneamente o cabelo extremamente 
danificado porque penetra intensamente no interior da estrutura capilar regenerando de imediato os 
elementos que funcionam como um cimento. Com derivados de proteínas (Queratinas Micronizadas e 
Queratina Hidrolisada) com uma concentração de 10.000 p.p.m* para um cabelo fortalecido, com uma 
nova vida e saúde. 
 

 

Passo 4: Spray Condicionador Fortificante BC Fibre Force ou condicionador fortificante BC Fibre Force 

Aplicar dos meios às pontas para fortalecer e regenerar intensamente o cabelo. Não enxaguar. 

No caso do Condicionador fortificante BC Fibre Force em creme, enxaguar abundantemente. 

 
BC FIBRE FORCE SPRAY CONDICIONADOR – Cuida o cabelo extremamente danificado e reconstrói-o 
desde o seu interior. O inovador Complexo com Queratinas Micronizadas idênticas às do cabelo 
penetra profundamente no interior da fibra do cabelo, fortalecendo-o para uma sensação 
revitalizante. Aplicação: Pulverizar em cabelo seco com toalha em vaporizações pequenas. Não 
enxaguar. 

PVP recomendado: 17,10€ 150ml 
 
      BC FIBRE FORCE CONDICIONADOR FORTIFICANTE EM CREME – Aplicação: Aplicar nos meios e partes do 

cabelo húmido. Deixar atuar durante 3 minutos e enxaguar abundantemente. 

 
Promoção BC Fibre Force 
 
A Schwarzkopf Professional tem a decorrer uma promoção durante o mês de setembro nos salões de cabeleireiro 

Schwarzkopf Professional, onde se pode comprar embalagens de 500ml da gama BC Fibre Force (Champô, 

Condicionador e Máscara) ao preço dos tamanhos normais.   

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

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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