PRESS RELEASE
11 de setembro de 2017
COURO CABELUDO DESEQUILIBRADO?
É HORA DO DETOX CAPILAR COM O
NOVO BC BONACURE SCALP GENESIS
Descubra o 1º Sistema Holístico Detox do Couro Cabeludo com o complexo StemCodeTM e
Vitaminas da Schwarzkopf Professional: BC BONACURE SCALP GENESIS.
Porque ter um cabelo bonito começa com um couro cabeludo saudável, a Schwarzkopf
Professional desenvolveu o seu 1º Sistema Holístico Detox com o complexo
StemCodeTM e poderosas Vitaminas, indicado para couro cabeludo desequilibrado.
Depois da revolução dos super alimentos que promovem a desintoxicação do organismo e
das novas rotinas de limpeza da pele, chegou a vez de cuidar do cabelo em profundidade,
com a gama BC Scalp Genesis.
O regresso à rotina stressante e aos dias de trabalho, o estilo de vida acelerado, a poluição e
as impurezas contribuem para o desequilíbrio do couro cabeludo, que se regista mais comum
do que o expectável. A Schwarzkopf Professional analisou o impacto destes fatores no
couro cabeludo – e, mais importante, como ultrapassá-los, focando-se na fonte. Inspirada pela
tendência live clean e a partir de relevantes descobertas científicas, compreendeu a
importância das células estaminais para um crescimento capilar saudável e criou a gama BC
SCALP GENESIS, o primeiro sistema detox para o couro cabeludo da Schwarzkopf
Professional. Com o Complexo StemCode™ e Vitaminas, localiza de maneira precisa os
desequilíbrios do couro cabeludo, enquanto atua com efeito detox profundo e assegura as
células estaminais e o metabolismo celular. O resultado é um couro cabeludo reequilibrado e
revitalizado, com um aspeto visivelmente melhorado, e a garantia de proteção da sua
condição futura.
Couro Cabeludo Desequilibrado
Com uma abordagem 360º a fim de atingir dois objetivos - um couro cabeludo saudável e,
consequentemente, um cabelo bonito - o novo BC Scalp Genesis oferece uma experiência
holística, recorrendo a produtos sem silicone de tecnologia superior que previnem e atuam,
de modo eficiente, contra os seguintes desequilíbrios:
•
•

Couro Cabeludo Sensibilizado (Gama Suavizante)
Couro Cabeludo Oleoso (Gama Purificante)
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•

Caspa (Gama Anti-Caspa)

•

Queda de Cabelo (Gama Ativadora de Raízes)

Tecnologia Superior
A tecnologia superior da gama BC Scalp Genesis integra o Complexo StemCodeTM, assim
como um grupo de Vitaminas específicas, que combatem o stress oxidativo e as agressões
externas, enquanto protegem a raiz do cabelo.
A dupla ação do Complexo StemCodeTM com Extrato de Arroz e Soja Hidrolisados, auxilia
ativamente o crescimento capilar de duas formas:
Ação 1: Proteção das Células Estaminais. As células estaminais, que fazem parte
do folículo capilar, desempenham um papel fundamental no crescimento saudável do
cabelo. Não só fornecem informação original sobre a sua estrutura e cor natural, como
são o ponto de partida para a próxima geração de cabelo.
Ação 2: Proteção da Raiz. O crescimento do cabelo desde a raiz é diariamente
protegido contra o stress oxidativo.
A fórmula de BC Scalp Genesis é também infundida com uma seleção de Vitaminas que
atua no centro dos desequilíbrios do couro cabeludo, restaurando a sua barreira protetora:
Vitamina B3 (Niacinamida Derivada) - reforça o tecido capilar.
Vitamina B5 (Pantenol) - proporciona hidratação, ajuda a equilibrar o
cabelo e o couro cabeludo.
Vitamina E (Acetato de tocoferol) - antioxidante que ajuda a proteger o
couro cabeludo de agentes agressores externos.
Biotina (Vitamina B7) - ajuda a fortalecer o folículo capilar para prevenir a
redução de densidade.
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GAMA BC Scalp Genesis

BC Scalp Genesis Máscara Detox Pré-Champô
Indicado para couro cabeludo normal a oleoso, que necessita de um efeito detox.
Para uso exclusivo no salão.
BC Scalp Genesis Champô Purificante
Com Complexo StemCode™ e Derivado da Vitamina B3, limpa em profundidade a oleosidade
do cabelo e do couro cabeludo. Remove com eficácia gordura, oleosidade e resíduos,
enquanto assegura a manutenção do estado ótimo do cabelo. 200ml, 10,50 EURO (PVP
recomendado) *
BC Scalp Genesis Champô Suavizante
Com Complexo StemCode™ e Vitamina B5, limpa suavemente e com eficácia o couro
cabeludo sensibilizado. 200ml, 10,50 EURO (PVP recomendado) *
BC Scalp Genesis Sérum Suavizante
Com Complexo StemCode™ e Vitamina B5, suaviza e equilibra o couro cabeludo
sensibilizado propenso a irritação, ajuda a reforçar a sua barreira protetora natural enquanto
assegura a condição futura do cabelo. 100ml, 23,10 EURO (PVP recomendado).
BC Scalp Genesis Champô Anti-Caspa
Com Complexo StemCode™ e Vitamina E, limpa suavemente e assegura a condição futura
do cabelo. Usado em combinação com o BC Scalp Genesis Sérum Anti-Caspa consegue
remover com eficácia os resíduos produzidos pelo fungo que produz a caspa. 200ml, 10,50
EURO (PVP recomendado) *
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BC Scalp Genesis Sérum Equilibrante
Com Complexo StemCode™ e Vitamina E equilibra o couro cabeludo sensibilizado e ajuda a
prevenir a caspa visível, enquanto assegura a condição futura do cabelo. 100ml, 15,90 EURO
(PVP recomendado) *
BC Scalp Genesis Champô Ativador de Raízes
Com Tartarato de Carnitina, Taurina e Equinácea é o primeiro passo do Regime de Cuidado
BC Scalp Genesis Ativador de Raízes para cabelo fino, sem força e densidade, ativando as
raízes* após 6 semanas. 200ml, 10,50 EURO (PVP recomendado) *
*Aumento do rácio de folículos capilares ativos.

BC Scalp Genesis Sérum Ativador de Raízes
Com Tartarato de Carnitina, Taurina e Equinácea é indicado para cabelo fino, sem força e
densidade - é o segundo passo do Regime de Cuidado BC Scalp Genesis Ativador de Raízes
para reduzir a queda de cabelo não patológica após 6 semanas, em uso combinado com o
BC Scalp Genesis Champô Ativador de Raízes. 100ml, 37,50 EURO (PVP recomendado) *
BC Scalp Genesis Espuma Densificante Ativadora de Raízes
Com Complexo StemCode™ e Biotina ativa as raízes do cabelo para resultados até 30% mais
de volume. A fórmula infundida com Sílica dá um aspeto e sensação de densidade ao cabelo,
enquanto o torna até 5x mais resistente à quebra. 150ml, 17,30 EURO (PVP recomendado) *
*valor suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda.

A gama BC Scalp Genesis 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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