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BC Excellium Q10+

Beleza intemporal para cabelos maduros
À medida que a idade avança, o couro cabeludo torna-se mais seco, o cabelo perde densidade
e brilho, ficando mais indisciplinado, a diminuição de queratina torna-o mais quebradiço, a
produção do pigmento de cor abranda e os fios brancos tendem a aparecer. No entanto, este
processo varia dependendo do tipo de cabelo, tratamentos a que está sujeito e estilo de vida.

Desafiando os efeitos da idade, a Schwarzkopf Professional aconselha a gama de cuidado
capilar BC Excellium Q10+, um conjunto de terapias concebido à medida das necessidades
do cabelo maduro com o objetivo de o revitalizar.

Gama BC Excellium Q10+

Página 1 de 6

BC Excellium Q10+ com Extratos de Pérola para cabelo grisalho ou branco natural sem
coloração. Gama indicada para recuperar o brilho e hidratação.
BC Excellium Q10+ com Extratos de Pérola Champô de Beleza
Formulado com agentes tensioativos suaves que limpam o cabelo e couro cabeludo. Durante a
limpeza, um corante violeta especial é depositado na superfície do cabelo para refrescar e
conferir brilho, neutralizando os tons amarelos indesejados. Ajuda a reativar a produção de
queratina. 200ml, 10,20 EURO (PVP recomendado)*

BC Excellium Q10+ com Extratos de Pérola Spray de Beleza Metalizado
Spray condicionador hidratante ligeiro com pigmentos metalizados de cor adicionados. Os seus
ingredientes base conferem força e hidratação, deixando o cabelo suave e com brilho enquanto
os pigmentos de cor metalizados ajudam a manter e enriquecer um look limpo e saudável, com
reflexos naturais. Restaura a jovialidade e aperfeiçoa os grisalhos. Neutraliza os tons amarelos,
adiciona brilho e oferece proteção UV. 100ml, 14,15 EURO (PVP recomendado)*

BC Excellium Q10+ com Extratos de Pérola Spray de Beleza Prata
Spray condicionador hidratante ligeiro com pigmentos prateados adicionados. Os seus
ingredientes base conferem força e hidratação, deixando o cabelo suave e com brilho enquanto
os pigmentos de cor ajudam a manter e enriquecer um look limpo e saudável, com reflexos
naturais. Devolve a jovialidade e aperfeiçoa os grisalhos, neutraliza os tons amarelos, adiciona
brilho e oferece proteção UV. 100ml, 14,15 EURO (PVP recomendado)*

BC Excellium Q10+ com Extratos de Pérola Máscara de Beleza Prata
Oferece cuidado profundo ao cabelo seco e frágil. Formulada com Extratos de Pérola e
elevados níveis de Q10 que estimulam o bolbo capilar e estabilizam a produção de
queratinas essenciais. Os agentes especiais de cuidado preenchem as falhas estruturais e
suavizam a superfície do cabelo sem sobrecarregar. 150ml, 18,20 EURO (PVP
recomendado)*
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BC Excellium Q10+ com Extratos de Pérola Bálsamo de Beleza Prata
Condicionador e bálsamo de controlo leave-in. A sua fórmula dispõe de ingredientes de
cuidado para hidratar e ajudar a desembaraçar. Suaviza e adiciona brilho à superfície do
cabelo, melhora o manuseamento e controla o cabelo indisciplinado. 150ml, 13,65 EURO (PVP
recomendado)*

BC Excellium Q10+ com Extratos de Pérola Soufflé de Beleza Prata
Auxiliar de styling ligeiro com pigmentos prateados que reativa a produção de queratina para
conferir densidade aos cabelos maduros, ao mesmo tempo que adiciona brilho, oferece uma
fixação flexível e proteção UV. 200ml, 13,65 EURO (PVP recomendado)*

BC Excellium Q10+ com Ómega 3 para cabelo maduro e encrespado com coloração.
Gama indicada para proteção da cor e reforço da suavidade.

BC Excellium Q10+ com Ómega 3 Champô de Controlo para Cabelos Rebeldes
Champô suave que limpa e devolve a jovialidade ao cabelo encrespado, seco e com coloração.
A sua exclusiva fórmula anti-age com Q10+ e Ómega 3 estimula a produção de queratina que
hidrata em profundidade a estrutura interna e suaviza a superfície de cada madeixa. Oferece
vitalidade, brilho e preserva a cor. Indicado para serviço pós-coloração. 200ml, 10,20 EURO
(PVP recomendado)*

BC Excellium Q10+ com Ómega 3 Condicionador de Controlo para Cabelos Rebeldes
Condicionador rico que devolve a jovialidade ao cabelo maduro com coloração, muito seco, e
indisciplinado. Hidrata e condiciona o cabelo para o tornar mais flexível. Os seus agentes de
cuidado especiais preenchem as falhas estruturais e suavizam a superfície do cabelo sem
sobrecarregar enquanto preservam a cor. 150ml, 15,20 EURO (PVP recomendado)*
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BC Excellium Q10+ com Ómega 3 Máscara de Controlo para Cabelos Rebeldes
Máscara de controlo que hidrata em profundidade o cabelo maduro muito seco e
indisciplinado com coloração, reparando-o e suavizando-o. Devolve jovialidade ao
cabelo encrespado, controla o frisado e preserva a cor. 150ml, 18,20 EURO (PVP
recomendado)*

BC Excellium Q10+ com Ómega 3 Leite de Controlo para Cabelos Rebeldes
Leite de controlo para cabelos rebeldes e secos com coloração. Controla, repara, hidrata e
suaviza o cabelo difícil para o tornar mais flexível, auxiliando a secagem. Estimula a
produção de queratina. Devolve jovialidade ao cabelo maduro encrespado enquanto
preserva a cor. Controla o frisado e protege do calor do secador. 100ml, 13,65 EURO (PVP
recomendado)*

BC Excellium Q10+ com Colagénio para cabelo maduro fino e com coloração. Gama
indicada para proteção da cor e recuperação o volume.

BC Excellium Q10+ com Colagénio Champô Densificante
Champô de limpeza suave para cabelo maduro, fino e quebradiço com coloração.
Formulado com agentes tensioativos que limpam suavemente o cabelo e o couro cabeludo,
possui ingredientes de cuidado que hidratam em profundidade, fortalecem a estrutura
interna e suavizam a sua superfície. Reativa a produção de queratina para conferir força e
vitalidade. Preserva a cor. 200ml, 10,20 EURO (PVP recomendado)*

BC Excellium Q10+ com Colagénio Spray Densificante
Condicionador ligeiro que confere corpo e volume. A fórmula ligeira de cuidado adiciona
hidratação e preenche as falhas estruturais para conferir elasticidade e vitalidade ao cabelo fino
e sem vida. Os ingredientes de styling acrescentam corpo para controlar o cabelo. A fórmula
proporciona uma fixação flexível e inclui ingredientes que ajudam a preservar a cor. 200ml,
18,15 EURO (PVP recomendado)*
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BC Excellium Q10+ com Colagénio Espuma Densificante
Mousse rica e cremosa que realça o corpo e densidade do cabelo maduro sem vida. Atua
formando uma cobertura ligeira e flexível em volta dos fios, fornecendo ingredientes de
cuidado e um brilho natural. 200ml, 13,65 EURO (PVP recomendado)*

BC Excellium Q10+ com Colagénio Tónico Densificante
Sérum tudo-em-um fortificante para proteção e força do cabelo maduro sem vida, e couro
cabeludo stressado. Os seus elevados níveis de Q10 estimulam o bolbo capilar e estabilizam
a produção de duas queratinas essenciais ao crescimento do cabelo, enquanto o Colagénio
preenche as falhas estruturais para devolver força. Inclui ainda Pantenol para equilibrar a
hidratação do couro cabeludo, suavizá-lo e ajudar a restaurar a sua barreira natural. 100ml,
13,65 EURO (PVP recomendado)*

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

A gama BC Excellium Q10+ está disponível em salões de cabeleireiro Schwarzkopf
Professional.

Visite-nos no Facebook Schwarzkopf Professional e Instagram schwarzkopfpro.
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Sobre a Henkel
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 na área da indústria como no
grande 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. As
vendas combinadas das principais marcas das três unidades de negócio - Loctite, Schwarzkopf e Persil
- somaram mais de 6 mil 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.pt.
Para mais informações:
Contacto: MEDIA CONSULTING
Catarina Maçãs
Phone +351 910 906 007
Email catarina.macas@mediaconsulting.pt
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