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BC Oil Miracle: brilho incrível, gravidade zero  

Schwarzkopf Professional revoluciona segmento de óleos para cabelo 
com BC Oil Miracle Oil Mist 
 
Lisboa, 28 de Janeiro de 2015 - A Schwarzkopf Professional ampliou a sua reconhecida gama de cuidado 

BC Oil Miracle com o lançamento de dois produtos de luxo que vão revolucionar o mundo dos óleos 

para cabelo: BC Oil Miracle Oil Mist com Óleo de Marula para cabelos finos e BC Oil Miracle Oil Mist com 

Óleo de Argão para cabelos espessos. Sob a forma de spray, os novos Oil Mist possuem fórmulas sem 

silicone ultra ligeiras e de secagem rápida, que mimam o cabelo sem sobrecarregar, inclusive os cabelos 

mais finos. A acompanhar a introdução destes novos óleos, a Schwarzkopf Professional lança ainda um 

Champô Ligeiro BC Oil Miracle para cabelos finos e reforça o ritual de indulgência em salão com uma 

Máscara Quente que oferece reparação instantânea e disciplina a fibra capilar ao mesmo tempo que 

infunde o cabelo de um cuidado luxuoso. 

 

Novos BC Oil Miracle Oil Mist - Um milagre verdadeiramente inovador 

 

A nova geração de óleos sem silicones BC Oil Miracle Oil Mist de 

Schwarzkopf Professional combina a mais recente tecnologia com 

óleos cuidadosamente selecionados. O segredo da nova fórmula 

reside na sua Tecnologia de Micro Dispersão. Esta fórmula inovadora 

em spray proporciona uma distribuição ultra fina dos óleos por todo 

o cabelo - para um brilho glamoroso, sem sobrecarregar, e para uma 

sensação instantânea de suavidade inigualável. Além disso, a 

tecnologia de Micro Dispersão confere aos novos Oil Mist uma 

capacidade de secagem 50% mais rápida que os óleos clássicos.  

 

Indicado para cabelo normal a espesso, o novo BC Oil Miracle Oil Mist com Óleo de Argão nutre, suaviza, 

desembaraça, deixando o cabelo suave, fácil de controlar e com um brilho incrível.  

 

Especialmente criado para cabelos finos, o novo BC Oil Miracle Oil Mist com Óleo de Marula hidrata e 

protege até os cabelos mais finos sem os sobrecarregar. A sua fórmula em spray facilita a secagem e 

oferece brilho intenso e movimentos naturais. 

 
 
Gama de Cuidado BC Oil Miracle para Cabelo Normal a Espesso: 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Novidade:  

BC Oil Miracle Oil Mist para Cabelos Espessos -Utiliza a inovadora Tecnologia de Micro 

Dispersão para unir os benefícios de um cuidado à base de óleo de argão com uma 

fórmula livre de silicone e controlo anti-frisagem. Uma leve vaporização de BC Oil Miracle 

Oil Mist é suficiente para transformar, instantaneamente, os cabelos secos e sem brilho, 

conferindo-lhes suavidade e um brilho glamoroso. Vaporizar nos meios e pontas do 

cabelo previamente lavado seco com toalha. Pentear como desejado. Para uma suavidade 

adicional e controlo do frisado, vaporize uma pequena quantidade após a secagem.  

Adequado para uso diário. 

PVP: 24,55 Euros, 100 ml 

 

 

BC Oil Miracle Champô - com óleo de argão limpa o cabelo ao mesmo tempo que o hidrata 

com a sua fórmula de cuidado cristalina. A tecnologia de micro emulsão confere suavidade e 

realça o brilho, sem sobrecarregar. Deve aplicar-se sobre cabelo húmido, massajar 

suavemente e enxaguar abundantemente. 

PVP : 12,25 Euros, 200 ml 

 

 

BC OIL MIRACLE Condicionador Brilho de Ouro - Utiliza-se após a lavagem com champô 

permitindo condicionar o cabelo e proporcionar-lhe um cuidado rico em óleos de grande 

performance. Deixa o cabelo muito suave e com brilho. Deve aplicar-se nos meios e pontas 

após a lavagem e enxaguar abundantemente após dois minutos de pose. 

PVP: 17,10 Euros, 150 ml 

 

 

 

BC OIL MIRACLE Máscara Brilho de Ouro - Proporciona um profundo cuidado exclusivo no 

interior da estrutura capilar ao mesmo tempo que nutre o cabelo com o precioso óleo de 

argão. A sua aparência e textura luxuosas despertam os sentidos, ao mesmo tempo que dá 

brilho, hidratação e suavidade ao cabelo.  

Aplicar em cabelo lavado e seco com toalha.  

Deixar de pose entre 5 a 10 minutos e enxaguar abundantemente  

PVP: 19,65 Euros, 150 ml 

 

 

BC Oil Miracle Spray de Brilho Divino – Confere um brilho resplandecente ao mesmo tempo 

que infunde o cabelo com um aroma luxuoso. Aplica-se facilmente sobre o cabelo seco. A 



 

 

 

 

 

 
 

 

sua fórmula contém óleo de argão que proporciona um brilho incrível e uma suavidade divina. Deixa a 

superfície capilar uniforme, sem sobrecarregar. Vaporizar ligeiramente sobre cabelo seco e estilizado. 

Adequado para uso diário. 

PVP: 13,90 Euros, 100 ml 

 

 
BC OIL MIRACLE Óleo de Cuidado Finalizante para cabelo espesso - Nutre, suaviza, desembaraça 

e melhora a penteabilidade. Confere brilho sem sobrecarregar. Aplicar uma pequena quantidade 
nos meios e pontas do cabelo seco com toalha. Não enxaguar. Para uma suavidade adicional e 
controlo anti-frisagem pode aplicar uma pequena quantidade no cabelo após a secagem. 
Adequado para uso diário.  
PVP: 20,45 Euros, 100 ml 
 
 
 
Gama de Cuidado BC Oil Miracle para Cabelo Normal a Fino: 
 
Novidade:  

BC Oil Miracle Mist Óleo sem Silicones para cabelo fino - Utiliza a mais recente Tecnologia 
de Micro Dispersão para aliar os benefícios de um cuidado à base de óleo de marula com 
uma fórmula sem silicones dando ao cabelo um brilho incrível sem sobrecarregar. 
Vaporizar nos meios e pontas do cabelo previamente lavado com champô e seco com 
toalha. Pentear como desejar. Para uma suavidade adicional e controlo do frisado, vaporize 
uma pequena quantidade após a secagem.  
PVP: 24,55 Euros, 100 ml 
 
 
Novidade:  
BC OIL MIRACLE Champô Ligeiro – A sua fórmula cristalina com óleo de marula limpa 
suavemente e hidrata o cabelo normal a fino sem o sobrecarregar.  
Deve aplicar-se sobre cabelo húmido, massajar suavemente e enxaguar abundantemente. 
PVP: 12,25 Euros, 200 ml 

 
 
BC OIL MIRACLE Spray Condicionador Brilho de Ouro - Nutre instantaneamente o cabelo, 
deixando-o suave. Condiciona e melhora a penteabilidade sem sobrecarregar.  
Agitar bem antes de usar. Aplicar nos meios e pontas do cabelo seco com toalha. Não 
enxaguar. 
PVP: 17,10 Euros, 150 ml   

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

BC OIL MIRACLE 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 e flexibilidade. Para cabelo que 

necessita de definição extra, um pouco mais de volume, um toque sedoso e brilho. O BC Oil Miracle 

Amplificador de Volume 5 é um finalizante de uso diário leave-in (não enxaguar) e protege o cabelo do 

calor dos aparelhos de styling. 

PVP: 13,90 Euros, 100 ml 

 

BC OIL MIRACLE Óleo de Cuidado Finalizante para Cabelo Fino – Nutre, suaviza, 

desembaraça e brilho sem sobrecarregar mesmo os cabelos mais finos. Aplicar nos meios e 

pontas de cabelo seco com uma toalha. Não enxaguar. Para uma suavidade adicional e 

controlo anti-frisagem pode aplicar uma pequena quantidade no cabelo após a secagem. 

Adequado para uso diário.  

PVP: 20,45 Euros, 100 ml 

 
 
Novidade para todos os tipos de cabelo: 

BC Oil Miracle Máscara Quente pré-Champô - Proporciona uma sensação quente e 

agradável para uma experiência indulgente. Oferece uma recuperação profunda, suaviza a 

superfície do cabelo e disciplina a fibra capilar para uma maior elasticidade. 

Serviço disponível em salões de cabeleireiro Schwarzkopf Professional. Preço sob consulta. 

 
 

Os novos produtos BC Oil Miracle estão disponíveis nos salões de cabeleireiro Schwarzkopf 
Professional a partir de janeiro de 2015. 
 
 
 
Para mais informações sobre a Schwarzkopf Professional visite: 
www.schwarzkopf-professional.pt  

Facebook em Schwarzkopf Professional Portugal News 

Para mais informações, contacte: Vera Dias | Email: vdias@cec-online.pt | Tel: 210 307 806 
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