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Lançamento Gama BC Oil Miracle Barbary Fig Oil 

 

BC Oil Miracle Barbary Fig Oil: Recuperação máxima do 
cabelo danificado e quebradiço 

 
 

Pela primeira vez, o novo BC Oil Miracle Barbary Fig Oil da Schwarzkopf Professional 
combina o cuidado intensivo do cabelo com o máximo prazer: o primeiro BC Oil Miracle 
infundido com Óleo de Figo da Índia e Micro-queratinas proporciona brilho instantâneo e 
suavidade e uma recuperação profunda aos cabelos secos e quebradiços.  
 
A primeira gama com micro-queratinas e Óleo de Figo da Índia para cabelos danificados da 
Schwarzkopf Professional. 

 

Os produtos de regeneração da nova gama BC Oil Miracle Barbary Fig Oil vêm 
complementar a linha BC Oil Miracle, dando resposta, especificamente, às necessidades de 
cuidado dos cabelos secos, danificados e quebradiços. O óleo de Figo da Índia é extraído das 
sementes do cato e é reconhecido por ser um dos óleos mais poderosos no que toca à 
hidratação do cabelo. A sua elevada concentração de ácidos gordos e vitaminas protegem o 
cabelo dos radicais livres e das agressões externas, deixando-o mais suave e cuidado. 

As micro-queratinas recuperam profundamente o cabelo danificado e promovem a sua 
regeneração, deixando-o mais forte e resistente. 

As Micro-queratinas infundidas no óleo de Figo da Índia agem ao nível da estrutura do 
cabelo preenchendo completamente as lacunas no complexo da membrana celular para 
tornar o cabelo mais forte e resistente e, ao mesmo tempo, mais suave, fácil de pentear e 
com um brilho fantástico.  
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Gama BC Oil Miracle Barbary Fig Oil é composta por: 
 
 BC Oil Miracle Barbary Fig Oil - Champô Restaurador 200 ml 
Limpeza e recuperação intensa para tornar os cabelos fortes, brilhantes e 
sedosos, graças à combinação única da tecnologia de micro-emulsão e Óleo de 
Figo da Índia, rico em antioxidantes e ácidos gordos. Aplicar sobre cabelo 
molhado e massajar suavemente. Enxaguar abundantemente. 
PVP recomendado: 12,25 € 
 
 
BC Oil Miracle Barbary Fig Oil - Leite Condicionador Restaurador 150 ml 

Este spray condicionador óleo nutre intensamente os cabelos secos e danificados 
e hidrata-os. Para um cabelo mais resistente, flexível e suave. Vaporizar sobre 
cabelo seco com uma toalha e não enxaguar. 
PVP recomendado: 17,10 € 
 
 
BC Oil Miracle Barbary Fig Oil - Máscara Restauradora 150 ml 

Máscara de textura rica que recupera os cabelos secos, danificados e sem 
brilho dando-lhes nova força, resistência e suavidade. Aplicar nos meios e 
pontas do cabelo previamente lavado com BC Oil Miracle Barbary Fig Oil 
Champô Restaurador. Deixar de pose durante 5 a 10 minutos e enxaguar abundantemente. 
PVP recomendado: 19,65 € 
 
 
BC Oil Miracle Barbary Fig Oil - Óleo de Cuidado Restaurador  

Óleo restaurador com óleo de figo da índia que nutre, suaviza e recupera o 
cabelo danificado, seco e sem brilho. Para força instantânea, brilho opulento, 
e gravidade zero. Aplicar algumas gotas sobre cabelo molhado antes da 
secagem ou como finalizante sobre cabelo muito seco. 
PVP recomendado: 20,45 € 
 
A gama BC Oil Miracle Barbary Fig Oil está disponível a partir de julho de 2014 em salões de 
cabeleireiro 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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