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BC Oil Miracle

A mãe merece sempre o melhor
O Dia da Mãe é a ocasião perfeita para proporcionar um ritual haircare de luxo que
responde exatamente às necessidades especificas de cada cabelo, conferindo um
nível superior de suavidade.

A gama de cuidado holística BC Oil Miracle combina soluções para problemas reais
do cabelo, recorrendo aos benefícios dos óleos do Argão e da Marula, através de
experiências e rituais de cuidado indulgentes in-salon, para todos os tipos de cabelo
que carecem de brilho.

Para cabelos espessos, o BC Oil Miracle com Óleo de Argão oferece elevadas
propriedades antioxidantes, a fim de combater os radicais livres, e uma concentração
excecionalmente alta de ácidos gordos não saturados para suportar e refrescar a
barreira lipídica natural do cabelo, dando força, brilho e suavidade.

Para cabelos finos, o BC Oil Miracle com Óleo de Marula é rico em antioxidantes,
possui elevados níveis de Ácido Oleico e Vitamina C para nutrir, hidratar e proteger,
enquanto melhora a elasticidade mesmo em cabelo mais seco. A gama proporciona
um serviço indulgente de salão e terapias de cuidado premium para um brilho incrível
e suavidade sem pesar.
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Gama BC Oil Miracle para cabelo espesso

Champô com Óleo de Argão
Limpa suavemente o cabelo normal a espesso sem sobrecarregar, com uma fórmula ligeira.
Suaviza a superfície do cabelo e adiciona brilho. 200ml, 12,30 EURO (PVP recomendado)*

Condicionador Brilho de Ouro
Nutre profundamente, melhora o movimento e a vitalidade, e deixa o cabelo suave. A sua
fórmula sem silicones acrescenta brilho sem sobrecarregar. 150ml, 17,20 EURO (PVP
recomendado)*
Máscara Brilho de Ouro
Hidrata e nutre o cabelo, deixando-o claramente mais suave. 150ml, 19,65 EURO (PVP
recomendado)*
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Gama BC Oil Miracle para cabelo fino

Champô com Óleo de Marula
Com uma fórmula ligeira, limpa suavemente sem sobrecarregar o cabelo fino. Suaviza a
superfície do cabelo e confere brilho. 200ml, 12,30 EURO (PVP recomendado)*

Spray Condicionador Brilho de Ouro
Nutre instantaneamente o cabelo, deixando-o com uma sensação suave, desembaraça e
facilita o ato de pentear sem sobrecarregar. 150ml, 17,20 EURO (PVP recomendado)*

Produtos complementares BC Oil Miracle
Oil Mist
Nutre, suaviza, desembaraça e reduz o tempo de secagem. Confere um brilho incrível sem
sobrecarregar. Disponível para cabelos espessos e para cabelos finos. 100ml, 24,55 EURO
(PVP recomendado)*
Geleia de Óleos
Confere uma nutrição ligeira, controla os cabelos esvoaçantes e facilita o ato de pentear. 50ml,
20,35 EURO (PVP recomendado)*
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Óleo de Cuidado Finalizante
Nutre, suaviza e desembaraça. Confere brilho sem sobrecarregar. Disponível para cabelos
espessos e para cabelos finos. 100ml, 20,60 EURO (PVP recomendado)*
Creme Amplificador de Volume 5
Com uma mistura de cinco óleos preciosos - argão, marula, amêndoa, macadâmia e óleo de
jojoba –fornece ao cabelo um brilho glamoroso e pentabilidade enquanto amplifica o volume
e o infunde com um brilho incrível.100ml, 14,25 EURO (PVP recomendado)*

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

A gama BC Oil Miracle 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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