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BC Hair Activator 
 

SOS Queda de cabelo  

Com a chegada da primavera é essencial redobrar os cuidados capilares a fim de 

prevenir e combater a queda prematura do cabelo que afeta a maioria das mulheres. 

Em resposta a este desafio, a Schwarzkopf Professional recomenda a gama BC Hair 

Activator, desenvolvida para situações não patológicas. 

  

Nas primeiras décadas de vida o cabelo cresce a um ritmo mais rápido. Em média, a 

perda de cabelo nesta fase situa-se entre 60-200 cabelos por dia, com tendência a 

nivelar-se ao longo do tempo mas ainda assim com uma perda na ordem dos 100 

cabelos por dia. Este processo conduz a um visível enfraquecimento.  

 

Os inovadores produtos BC Hair Activator aumentam a produção de fatores de 

crescimento na raiz, tendo como alvo os folículos do cabelo, repondo nutrientes 

essenciais de elevada energia e revitalizadores do couro cabeludo e da raiz. Deste 

modo, a queda do cabelo será visivelmente reduzida e a vitalidade das raízes 

recuperada logo após 6 semanas de utilização.   

 

As fórmulas científicas BC Hair Activator, que combinam Taurina, Tartarato de 

Carnitina e Equinácia, foram concebidas para estimular a divisão celular, enquanto os 

extratos de ervas e os óleos essenciais adensam e melhoram a qualidade do cabelo. 
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Terapia e Gama BC Hair Activator  

 

A Gama BC Hair Activator disponibiliza duas terapias complementares. Para uma 

situação de queda acentuada, a Schwarzkopf Professional aconselha o tratamento 

combinado do Champô Anti-Queda com o Serúm Anti-Queda, ao longo de 3 meses. 

Posteriormente, a terapia de manutenção é assegurada pelo Champô Anti-Queda e 

pelo Tónico Anti-Queda, durante outros 3 meses. Caso a queda de cabelo seja 

considerada normal, a terapia de manutenção é suficiente, combinando o champô 

com o tónico.  

 

 

Champô Anti-Queda 

Champô ativador para cabelo com queda e enfraquecido. Limpa suavemente o cabelo 

e o couro cabeludo, proporciona nutrientes altamente energéticos ao folículo capilar e 

melhora a vitalidade. 250ml, 10,90 EURO (PVP recomendado)* 
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Tónico Anti-Queda 

Tónico ativador que proporciona nutrientes altamente energéticos para o folículo 

capilar, ajuda a reduzir a queda do cabelo e melhora a vitalidade do cabelo. 100ml, 

37,05 EURO (PVP recomendado)* 

 

Serúm Anti-Queda 

Sérum ativador para cabelo com queda e enfraquecido. Proporciona nutrientes 

altamente energéticos para ao folículo capilar, ajuda a reduzir a queda do cabelo e 

melhora a vitalidade. 7*10ml, 37,05 EURO (PVP recomendado)* 

 

*valor suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda. 

 

A gama BC Hair Activator está disponível em salões de cabeleireiro Schwarzkopf 

Professional.  

Sobre a Henkel Internacional  

 
A Henkel opera globalmente com um portefólio bem equilibrado e diversificado. A empresa detém 
posições de liderança com as suas três unidades de negócios, tanto em empresas industriais como de 
consumo, graças à força das marcas, inovações e tecnologias. A Henkel Adhesive Technologies é líder 
mundial no mercado de adesivos em todos os segmentos da indústria. Nos seus negócios de Laundry 
& Home Care e Beauty Care, a Henkel ocupa posições de liderança em muitos mercados e categorias 
em todo o mundo. 
Fundada em 1876, a Henkel faz uma retrospetiva a mais de 140 anos de sucesso. Em 2016, a Henkel 
registou vendas de 18.714 milhões de euros, lucro operacional ajustado de 3.172 milhões de euros. A 
Henkel emprega mais de 50.000 pessoas em todo o mundo - uma equipa apaixonada, altamente 
diversificada e unida por uma forte cultura empresarial, um objetivo comum de criar valor sustentável e 
valores partilhados. Como líder reconhecida em sustentabilidade, a Henkel ocupa posições de 
destaque em muitos índices e classificações internacionais. As ações preferenciais da Henkel estão 
listadas no índice alemão de ações DAX. Para obter mais informações visite: www.henkel.com 
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