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BC Oil Miracle: um novo nível de cuidado para o seu
cabelo
O Verão é, para muitos, a altura mais esperada do ano. No entanto, é também aquela que
nos obriga a ter cuidados capilares redobrados devido ao sol e calor que aparecem em
força. Para além da utilização de produtos de proteção específicos para o período de
praia e de realização de atividades ao ar livre, é importante apostar também na nutrição
do cabelo para que este mantenha o seu brilho e indulgência. BC Oil Miracle, gama de
cuidado da Schwarzkopf Professional, é a solução perfeita para mimar e nutrir o seu
cabelo graças à sua nova tecnologia e fantásticos produtos.
BC Oil Miracle é composta por soluções que oferecerem indulgência ao cabelo e couro
cabeludo, protegendo-o, nutrindo-o e deixando-o com um brilho e suavidade inigualáveis sem
sobrecarregar o cabelo.
Novos champôs com nova tecnologia
Graças à Tecnologia de Micro-Infusão de óleo
presente na sua composição, os novos champôs
libertam pequenas gotas de óleo que penetram
profundamente no cabelo atribuindo-lhe um movimento
e brilho glamoroso, máxima penteabilidade e conforto
do couro cabeludo. Os novos champôs estão
disponíveis nas 4 gamas de BC Oil Miracle:
- BC Oil Miracle champô para cabelo normal a fino com Óleo de Marula;
- BC Oil Miracle champô para cabelo normal a espesso com Óleo de Argão;
- BC Oil Miracle champô para cabelo e couro cabeludo stressados com Óleo de Rosas;
- BC Oil Miracle champô para cabelo muito seco e quebradiço com Óleo de Figo da
Índia.
Nova geleia de óleos enriquecida com uma mistura de 4 preciosos óleos:
Argão, Figo da Índia, Marula e Rosas
Perfeita para todos os tipos de cabelo, a nova geleia atribui ao cabelo um brilho
incrível, suavidade e nutrição, sem sobrecarregar. Para além disso, devido à
combinação dos 4 óleos com um polímero de seda texturizante, o cabelo
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ganha um contorno flexível e definição sem deixar resíduos. As micro partículas douradas
presentes no produto, proporcionam um brilho excecional ao cabelo.
Destacamos em BC Oil Miracle:
BC Oil Miracle Champôs: champô disponível para cabelo normal a fino,
cabelo normal a espesso, cabelo e couro cabeludo stressados e cabelo
muito seco e quebradiço. Limpa suavemente todos os tipos de cabelo,
conferindo-lhes um brilho e suavidade fantásticos.
Aplicação: Aplicar em cabelo húmido, massajar suavemente e enxaguar
abundantemente.
P.V.P.R*: 12,30€, 200ml
BC Oil Miracle Geleia com óleo: hidrata profundamente o cabelo para um brilho
luminoso, suavidade, nutrição sem pesar e definição flexível. A mistura de óleos
de Argão, Marula, Figo da Índia e Rosa, em combinação com polímeros de
cuidado, assegura uma finalização luxuosa e uma textura sedosa do cabelo.
Aplicação: Aplicar metade de uma noz em cabelo húmido e pentear como
habitual. Evitar a zona das raízes. Como produto de finalização, utilizar metade
de uma noz e aplicar em cabelo seco.
P.V.P.R*: 20,35€, 150ml
BC Oil Miracle Óleo de Cuidado Finalizante/ Finalizante Ligeiro: o óleo de
cuidado finalizante é indicado para cabelo espesso e resistente. Nutre e fortifica o
cabelo, acelera o tempo de secagem e protege da humidade. O óleo de cuidado
finalizante ligeiro é adequado para cabelos finos. Este produto suaviza o cabelo
sem o sobrecarregar, acelera o tempo de secagem e protege da humidade.
Aplicação: Aplicar nos meios e pontas e pentear como desejado. Não enxaguar.
P.V.P.R*: 20,60€, 100ml
BC Oil Miracle Oil Mist Sem Silicone/ Sem Silicone Ligeiro: Com uma fórmula
inovadora sem silicones, os dois BC Oil Mist, para cabelo espesso e fino, conferem
um brilho incrível ao cabelo sem o sobrecarregar, mesmo quando se trata de cabelos
finos.
Aplicação: Vaporizar o cabelo nos meios e pontas do cabelo. Não enxaguar.
P.V.P.R*: 24,55€, 100ml
A gama BC Oil Miracle está disponível em salões de cabeleireiro Schwarzkopf Professional.
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Sobre a Henkel Internacional
A Henkel opera a nível mundial com as principais marcas e tecnologias em três unidades de negócio: Detergentes e Cuidados Domésticos,
Cuidados de Beleza e Tecnologias de Adesivos. Fundada em 1876, a Henkel detém posições globais de liderança de mercado, tanto na área de
consumo como em negócios industriais com marcas bastante conhecidas como Persil, Schwarzkopf e Loctite. A Henkel emprega cerca de
50.000 pessoas e no ano fiscal de 2015 registou uma faturação de 18,1 mil milhões de euros e lucro operacional ajustado de 2,9 mil milhões de
euros. As ações preferenciais da Henkel encontram-se listadas no índice de ações Alemão (DAX).
Sobre a Henkel Ibérica
Em Espanha a Henkel Ibérica instalou-se em 1961 após a compra da empresa espanhola Gota de Ámbar. Em 1970 entrou também no mercado
português. A companhia conta com um centro de produção e quatro centros de distribuição próprios na Península Ibérica e cerca de 1.000
empregados. Além disso dispõe de três centros e uma spin-off de I+D para o desenvolvimento de adesivos a nível mundial. No ano de 2015, as
ventas dos três negócios da Henkel Ibérica alcançaram vendas globais de mais de 500 milhões de euros.
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