Press Release BC Sun Protect

Desfruta do brilho de verão com BC Sun Protect da Schwarzkopf
Professional
O verão é a estação preferida da maioria das pessoas, no entanto, pode causar danos no
cabelo. O sol, o sal marinho, o cloro e o tempo quente deixam os fios secos, baços e com
uma aparência pouco saudável.
Felizmente, a gama melhorada BC Sun Protect, da Schwarzkopf Professional, sabe
exatamente o que os cabelos stressados pelo sol necessitam!
O novo BC Sun Protect foi criado especialmente para proteger, purificar e nutrir todos os
tipos de cabelo ANTES, DURANTE e DEPOIS da exposição solar. Graças ao cocktail de
ingredientes exóticos – Óleo de Buriti conhecido pelas propriedades restauradoras e Algas
Marinhas conhecidas pelas propriedades de hidratação – a nova gama protege, nutre e
embeleza. Os amantes de sol podem esquecer o cabelo danificado e o desvanecimento da
cor, e focar-se em ter um cabelo fantástico todos os dias!
Gama BC Sun Protect
A nova e atualizada gama BC Sun Protect com filtros UV ajuda a proteger o cabelo dos danos
causados pelos raios UV, previne a descoloração, limpa o sal marinho ou as impurezas
químicas e revitaliza o cabelo stressado pelo sol. A gama contém quatro produtos essenciais,
apresentados numa embalagem bonita, para um cabelo de verão maravilhoso:
1. BC Sun Protect Spray de Preparação e Proteção
Um spray fino contínuo que prepara, protege e hidrata o cabelo antes e durante a exposição
solar.
Benefícios:
• Fórmula à prova de água que protege o cabelo antes e durante a exposição solar
• Melhora a maleabilidade e capacidade de pentear
• Ajuda a proteger o cabelo do desvanecimento da cor
• Adiciona levemente um brilho sem sobrecarregar
2. BC Sun Protect Cabelo e Corpo
Um champô suave, mas hidratante para cuidados após exposição solar com Óleo de Buriti e
Extrato de Algas Marinhas, que purifica e revive o cabelo stressado pelo sol. Também limpa
gentilmente o corpo.

-1-

Benefícios:
• Limpa suavemente todos os tipos de cabelo
• Remove resíduos de produtos solares, cloro e água salgada
• Reequilibra o nível de hidratação do cabelo, couro cabeludo e pele
• Nutre e fortalece o cabelo
• Protege a cor do desvanecimento
3. BC Sun Protect Máscara 2 em 1
Uma máscara 2 em 1, rica e cremosa com Óleo de Buriti e Extrato de Algas Marinhas, que
restaura em profundidade o cabelo stressado pelo sol.
Benefícios:
• Pode ser utilizado como condicionador (deixar agir por 1-2 minutos), ou como
máscara (deixar agir por 5-10 minutos)
• Nutre profundamente, revitaliza e hidrata o cabelo
• Melhora a capacidade de pentear e a maleabilidade
• Reduz a coloração esverdeada causada pela água da piscina
• Até 95% menos quebra de cabelo vs. cabelo sem tratamento
4. BC Sun Protect Creme Condicionador
Um creme leve sem enxaguar nutritivo para depois da exposição solar com Óleo de Buriti e
Algas Marinhas, que restaura e embeleza o cabelo stressado pelo sol.
Benefícios:
• Hidrata novamente o cabelo
• Mais fácil de desembaraçar e melhora a maleabilidade
• Suaviza a superfície do cabelo e reduz o crespo
• Adiciona um brilho excecional
• Pode também ser aplicado novamente em cabelo seco
Alguns produtos selecionados estão também disponíveis num kit de viagem na mala neste
verão!
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Descobre mais em www.believeinconfidence.com – o portefólio completo de produtos BC
Bonacure pode ser explorado no website oficial da Schwarzkopf Professional. Seminários de
especialistas, blogs e oportunidades de formação que também foram criadas pela equipa da
ASK Education da Schwarzkopf Professional para apoiar cabeleireiros na sua jornada
contínua de aprendizagem.
Não te esqueças de explorar a Schwarzkopf Professional nas redes sociais através de
@schwarzkopfpro e acompanha o lançamento de BC Sun Protect com as hashtags
#BELIEVEINCONFIDENCE e #BCSunProtect.
O novo BC Sun Protect está disponível nos salões Schwarzkopf Professional e nas lojas
especialistas.
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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 2018, a Henkel atingiu um volume de vendas de 20.000 milhões de euros e um lucro operacional depurado de cerca de
3.500 milhões de euros. A Henkel emprega cerca de 53.000 pessoas em todo o mundo - uma equipa apaixonada, altamente
diversificada e unida por uma forte cultura corporativa, 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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