
 
 

Schwarzkopf Professional apresenta BC Fibre Force 
 

Indicada para cabelos danificados, a linha oferece uma terapia de choque 
para tratar os fios 

 
A Schwarzkopf Professional lança a linha BC Fibre Force, capaz de reconstruir, 

fortalecer e restaurar o fio de cabelo danificado proporcionando força e resistência 

após quatro semanas de uso em um tratamento de dez semanas. Sua fórmula é 

capaz de repor a queratina do fio, penetrando profundamente no córtex capilar, a 

fim de preencher as lacunas danificadas, tornando o fio idêntico ao cabelo saudável. 

 

Com a nova linha BC Fibre Force, os cabeleireiros podem oferecer aos seus clientes 

um tratamento de choque de reconstrução para o cabelo danificado, no salão de 

beleza e para uso em casa. A gama de produtos envolve shampoo, condicionador, 

condicionador em spray, máscara de tratamento e tratamento exclusivo para salão.  

 

Os resultados do tratamento de choque com a linha BC Fibre Force são cabelos 

100% mais fortes e até 95% menos de quebra.  

 

Conheça a linha BC Fibre Force: 

 

 

BC Fibre Force Shampoo 200 ml: limpa o cabelo suavemente sem 

pesar. Preço sugerido: R$ 70,00. 

 

 

 

 

BC Fibre Force Condicionador 150 ml: restaura a estrutura do cabelo 

de dentro para fora, além de restaurar o equilíbrio de umidade e selar a 

superfície do cabelo. Preço sugerido: R$ 92,00 

 

 

 

 

 

 

BC Fibre Force Condicionador em Spray 150 ml: desembaraça os fios 

danificados, além de restaurar a estrutura interna do fio e melhorar sua 

superfície. Preço sugerido: R$ 92,00 

 

 

 

BC Fibre Force Máscara de Tratamento Fortificante 150 ml: 

penetra profundamente na estrutura do cabelo e regenera sua 

estrutura interior. Preço sugerido: R$ 123,00 

 



 

 

BC Fibre Force Tratamento de Salão (8 x 15 ml): tratamento exclusivo 

para salão - reconstrói profundamente os cabelos danificados, preenchendo 

as lacunas no complexo da membrana celular. Preço sugerido R$ 262,00 

 

 

 

 
Sobre a Schwarzkopf Professional 
A Schwarzkopf Professional nasceu em 1898, quando o químico Hans Schwarzkopf abriu, em 
Berlim, uma pequena farmácia com uma seção de perfumaria. Hans não gostava dos sabões 
caros e ásperos que eram utilizados para lavar os cabelos e criou, em 1903, seu primeiro 

produto, um shampoo em pó que se dissolvia na água. Em 1927 o talentoso Hans inventou o 
primeiro shampoo líquido e a empresa não parou mais de crescer e criar inovações. Em 1996 
a Schwarzkopf Professional tornou-se subsidiária da Henkel, multinacional alemã líder em 
marcas e tecnologias que tornam a vida das pessoas mais fácil, melhor e mais bonita. Hoje 
possui uma linha completa de cuidados para cabelos, comercializada para profissionais em 

mais de 125 países, com as marcas IGORA Royal, BlondMe, Bonacure, Essensity, 3DMension, 
Osis, Silhouette, Natural Styling, Strait Styling Glatt e Strait Therapy. 

 
Sobre a Henkel 
A Henkel opera no mundo todo com marcas e tecnologias líderes em três setores de 

negócios: Laundry & Home Care, Beauty Care e Adhesive Technologies. Fundada em 1876, a 

Henkel ocupa posições de liderança no Mercado global nos setores de consumo e industrial 

com marcas conhecidas, como Persil, Schwarzkopf e Loctite. A Henkel emprega cerca de 50 

mil pessoas e apresentou vendas de € 16,4 bilhões e um lucro operacional ajustado de € 2,6 

bilhões no ano fiscal de 2014. As ações preferenciais da Henkel constam do índice DAX da 

bolsa de valores alemã. 

Para mais informações sobre a companhia, acesse www.henkel.com  

 

A Henkel está no Brasil há 59 anos e atua nas áreas de Adesivos, Selantes e Tratamento de 

Superfícies e Beauty Care, com marcas como Loctite Super Bonder, Pritt, Cascola e 

Schwarzkopf. A Henkel Brasil conta com mais de 800 profissionais distribuídos nas plantas de 

Diadema, Itapevi, Jundiaí e Manaus.  

 

 

SAC: 0800-704-2334 
atendimento.skp@henkel.com 
Facebook: @Schwarzkopf Professional Brasil 
www.schwarzkopf-professional.com.br 
 

Mais informações para a imprensa 
Press à Porter Gestão de Imagem – (11) 3813-1344 
Patricia Artico – patricia@pressaporter.com.br – ramal 36 
Claudia Reis – claudiareis@pressaporter.com.br – ramal 21 
Larissa Oséas – larissa@pressaporter.com.br – ramal 38 
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