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Depois do verão dê uma nova vida ao seu cabelo
Conselhos SCHWARZKOPF PROFESSIONAL

Lisboa, 3 de setembro de 2015 – No verão os
elementos externos como o sol, o mar e o vento
constituem uma dura prova, mesmo para os cabelos
mais fortes, ao fragilizarem a queratina que
simultaneamente os protege e confere estrutura
interna, deixando-os extremamente ressequidos,
sensibilizados e quebradiços.
A queratina é a proteína responsável pela proteção
externa dos fios enquanto confere força e elasticidade
à estrutura interna do cabelo sendo capaz de tolerar
temperaturas e agressões extremas. No entanto, a
exposição prolongada aos agentes ambientais e
atmosféricos, como sol, água salgada ou poluição, ou
a agressões mecânicas, como o escovar, ou
ferramentas como secador e prancha, causa danos
nas cadeias de queratina que mantém o nosso cabelo
protegido. Uma vez quebradas em cadeias mais
pequenas, a queratina torna-se permeável e o cabelo, mais exposto às agressões externas, torna-se fraco, seco e
quebradiço.
“O sol agride a proteína do cabelo enquanto o sal altera o pH tornando os fios mais porosos”, explica Liliana
Alves, ASK Manager da Schwarzkopf Professional em Portugal. “Daí, a palavra de ordem no final da época de
praia é: Reestruturar. No caso dos cabelos muito danificados, o primeiro passo a dar é procurar um profissional
que saberá aconselhar qual o tratamento intensivo mais indicado para cada caso. Só um profissional saberá
identificar os problemas e escolher os produtos profissionais ricos em queratina para recuperar a saúde do
cabelo. Segue-se a manutenção em casa, essencial para estender os cuidados de reparação à rotina diária para
garantir o efeito prolongado da terapia”.

Recomendação para cabelos extremamente danificados:
Para recuperar a saúde e beleza dos cabelos extremamente danificados em apenas 4 aplicações* a Schwarzkopf
Professional recomenda a terapia BC Fibre Force.

Com um inovador complexo com Queratinas Micronizadas idênticas às da estrutura natural do cabelo, BC Fibre
Force penetra profundamente na estrutura interna do cabelo enfraquecido fundindo o Complexo Celular da
Membrana, para unificar os elementos da estrutura capilar.
Resultado: um cabelo perfeitamente recuperado, com 100% mais força e resistência e uma redução da quebra
até 95%.

Gama BC Fibre Force para cabelo extremamente danificado

BC FIBRE FORCE CHAMPÔ FORTIFICANTE DE MICRO-QUERATINAS – Limpa suavemente o cabelo extremamente
danificado e reconstrói-o desde o seu interior.
Aplicação: Aplicar em cabelo molhado, massajar durante 2 minutos e enxaguar abundantemente.
PVP recomendado: 12,25€, 200ml
BC FIBRE FORCE MÁSCARA FORTIFICANTE – Reforça intensamente a estrutura do cabelo extremamente
danificado. O interior da fibra do cabelo é fortalecida e a superfície 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
BC FIBRE FORCE SPRAY CONDICIONADOR – Cuida o cabelo extremamente danificado e reconstrói-o desde o seu
interior. Penetra profundamente no interior da fibra do cabelo, fortalecendo-o para uma sensação revitalizante. A
sua fórmula em spray torna-o a solução ideal para cabelos médios/finos
Aplicação: Pulverizar em cabelo seco com toalha em vaporizações pequenas. Não enxaguar.
PVP recomendado: 17,20€, 150ml
BC FIBRE FORCE CONDICIONADOR FORTIFICANTE EM CREME – Desembaraça o cabelo e reconstrói-o desde o

interior.
Aplicação: Aplicar nos meios e pontas do cabelo húmido. Deixar atuar durante 3 minutos e enxaguar
abundantemente.
PVP recomendado: 17,20€, 150ml
*Em casos particulares, a terapia pode ser estendida a um máximo de 10 aplicações

A gama BC Fibre Force encontra-se disponível em salões de cabeleireiro Schwarzkopf Professional
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