Press Release
Extensão da gama de Heróis BC Bonacure de Schwarzkopf Professional

A história de BC Bonacure continua com o lançamento de quatro
NOVOS Heróis de cuidado capilar…
BC Bonacure, a marca líder de cuidado Schwarzkopf Professional, lança quatro novos heróis
de cuidado, formulados com Tecnologia inspirada em cuidado de pele. Os novos produtos
heróis foram criados para responder às necessidades das últimas tendências; brilho,
cuidado com pigmentação, sobreposição de produtos e reparação de secagem, para que os
cabeleireiros e os seus clientes continuem a #ACREDITAREMCONFIANÇA.
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Cuidado capilar inspirado no cuidado da pele
Ao perceber que confiança está na base de toda a
relação entre cabeleireiro e cliente, em 2018,
relançámos a gama de produtos BC Bonacure para
fornecer

os

melhores

serviços

de

cuidado

personalizados de Schwarzkopf Professional. Isto
tornou-se realidade graças à inovadora Tecnologia
Inspirada no Cuidado da Pele – única a cada sub-gama –
bem como champôs infundidos com Tecnologia Micelar.
No mesmo ano, a BC Bonacure introduziu uma gama
exclusiva de salão, BC Fibre Clinix. As Tecnologia
Bonding Tripla e Tecnologia C21 de BC Fibre Clinix,
combinadas com uma nova gama de Boosters
concentrados permitem aos cabeleireiros criar serviços
de salão superpersonalizados e incluir a performance
de

reparação

mais

potente

de

Schwarzkopf

Professional!
Este ano, a BC
Bonacure responde às necessidades das últimas
tendências com os novos heróis de cuidado capilar
que fornecem fórmulas com tecnologias inovadoras,
texturas e consistências distintas! Com um herói BC
Bonacure dedicado a cada necessidade capilar, os
clientes podem disfrutar de mais serviços de salão e
regimes de cuidado em casa com combinações de
produtos personalizadas.
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Novos Heróis BC Bonacure
As gamas BC Bonacure foram expandidas para fornecer quatro heróis de cuidado específicos:
1. BC

Bonacure

UV

Filter

Color

Freeze

Liquid

Shine

– para cabelo com coloração e madeixas (P.V.P. €19,70)
Um sérum leve, formulado com a tendência de brilho atual em mente, que
potencia a intensidade da cor e melhora condição do cabelo.
Benefícios:
•

Fornece um brilho instantâneo

•

Melhora a condição do cabelo e ajuda a prevenir a quebra

•

Nutre e reduz o frisado

•

Protege contra o desvanecimento da coloração, danos mecânicos e de
secagem

2. BC

pH

4.5

Color

Freeze

Champô

Chocolate

– para cabelos com coloração ou cabelo moreno natural
(P.V.P. €10,95)
Um champô suave e pigmentado que intensifica e realça as bases castanhas;
este completa a gama de cuidado de cabelos com coloração de BC Bonacure pH
4.5 Color Freeze.
Benefícios:
•

Limpa suave, mas eficazmente, com Tecnologia Micelar

•

Melhora visualmente o cabelo moreno

•

Fortalece a estrutura capilar

•

Ajuda a equilibrar os níveis de pH para um nível ótimo de 4.5
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3.

BC

Bonacure

Keratin

Smooth

Perfect

Duo

Layering

Blow

Defense

– para cabelos densos, crespos e indomáveis (P.V.P. €24,95)
Um duo que controla o frisado, elaborado para tipos de cabelo denso
e frisado com a tendência de sobreposição de produtos em mente
(onde produtos com diferentes benefícios são sobrepostos na ordem
correta para fornecer um cuidado intensivo e profundo), para uma
suavidade duradoura e maleabilidade melhorada.
Benefícios:
•

Suaviza a superfície capilar e controla o frisado até 72 horas.

•

Melhora a maleabilidade

•

Protege o cabelo da finalização com calor (até 210°C)

•

Confere um brilho maravilhoso

4.

BC

Bonacure

Peptide

Repair

Rescue

– para cabelos danificados e quebradiços (P.V.P. €19,70)
Um creme rico fortalecedor e restaurador, que atende à necessidade de
reparação para cabelos médios a densos durante a secagem com secador,
com uma proteção adicional e maleabilidade melhorada.
Benefícios:
•

Suaviza instantaneamente o cabelo e controla o frisado

•

Restaura e fortalece

•

Protege contra danos mecânicos

•

Sela a cutícula

•

Confere brilho

Cada herói BC Bonacure encaixa-se perfeitamente dentro da sua gama, para fornecer um
cabelo maravilhoso a cada cliente, no salão e em casa.
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A equipa de Influencers BC Bonacure mostra como cada produto individual pode resolver
dilemas de cabelos naturais para mulheres reais – descobre os Influencers através de
www.believeinconfidence.com. O portefólio de produtos BC Bonacure completo pode
também ser explorado no website oficial da Schwarzkopf Professional: www.schwarzkopfprofessional.pt com formações essenciais de cabeleireiro sobre as últimas inovações
providenciadas pela ASK Education de Schwarzkopf Professional.
Não te esqueças de acompanhar BC Bonacure nas redes sociais através de @schwarzkopfpro
e das hashtags #BELIEVEINCONFIDENCE e #BCbonacure.
Os novos produtos heróis de BC Bonacure estão disponíveis 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.

Para mais informações:
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