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BC Sun Protect, o segredo de um cabelo saudável no 

verão disponível em kit de viagem 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda pode parecer um sonho mas é realidade. A contagem decrescente para as férias 

de Verão já começou e está na altura de começar a fazer os preparativos. Mas há uma 

coisa que não pode faltar na sua mala de viagem: produtos para proteger o seu cabelo e 

mantê-lo saudável, e o travel kit BC Sun Protect é sem dúvida a escolha ideal. 

 

Quer as suas férias passem por ficar por Portugal ou ir para o estrangeiro, o travel kit BC Sun 

Protect é ideal para levar na sua mala de viagem. Graças ao seu tamanho, é perfeito tanto para 

passar na segurança do aeroporto como para não ocupar demasiado espaço na sua bagagem.   

 

A gama BC Sun Protect da Schwarzkopf Professional oferece proteção tripla ao cabelo 

exposto ao sol através da combinação de filtro UV, vitamina E, Tecnologia Amino Cell Rebuild 

e Óleo de Monoï do Tahiti, o que a ajudará a conseguir um cabelo saudável e brilhante durante 

todo o verão. Este ano, a gama BC Sun tem como oferta uns óculos de sol. 

 

Prático, leve e com uma prática bolsa que pode levar para todo o lado, permitindo-lhe assim 

manter o seu cabelo protegido e hidratado, não só na praia, mas sempre que estiver exposto 

ao sol. Não temos dúvidas de que o kit BC Sun Protect vai ser um grande companheiro durante 

as suas férias. 

 

Kit de Viagem BC Sun Protect - PVP recomendado*: 22,05€, 3x100 ml 
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* Suscetível a modificação de acordo com o livre critério do distribuidor 

 

Para mais informações, por favor entre em contacto com: 

Agência de Relações Públicas 

Margarida Caparica & Patrícia Pereira 

Hill + Knowlton Strategies Portugal 

Telefone: 21 413 62 00 

Telemóveis: 91 994 80 20/91 999 24 52 

E-Mails: margarida.caparica@hkstrategies.com  

patricia.pereira@hkstrategies.com 

 
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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