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Relaunch                    
 
BC BONACURE REPAIR RESCUE:  
Hiusten supersankari, nyt entistä parempana!  
 
 
Schwarzkopf Professionalin uudistunut BC Repair Rescue -tuotesarja auttaa korjaamaan vaurioita 
hiuksissa. Tuotteet rakennepaikkaavat hiusta uuden Reversilane- ja Cell Perfector -teknologian 
avulla. Uusina tuotteina sarjaa täydentävät S.O.S Elixir ja Nutri-Shield seerumi. Sarjan kaikki 
tuotteet vahvistavat ja tukevat toistensa hoitovaikutuksia. 
 
Vaurioituneen hiuksen pinta tuntuu karkealta ja hiukset katkeilevat helposti. Hiukset ovat menettäneet 
vahvuutensa, elastisuutensa sekä kiiltonsa, ja tavallisten hiustenhoitotuotteiden hoitoteho ei enää ole 
riittävä. BC Repair Rescue -tuotteet rakennepaikkaavat hiuksia tehokkaasti ja auttavat korjaamaan 
vuosien saatossa hiukseen syntyneitä vaurioita. Reversilane -teknologia vahvistaa hiuksia sisältäpäin 
sekä sulkee hiuksen pinnan ja suojaa hiusta katkeilulta. Hiuksista tulee välittömästi vahvemmat ja 
kiiltävät. 
 
BC Repair Rescue S.O.S Elixir on uusi kolmefaasinen intensiivinen hoito, joka hoitaa ja rakennepaikkaa 
hiuksia. Se on suunniteltu käytettäväksi pesun jälkeen tai ennen tehohoitoa. Reversilane ja Cell Perfector 
-teknologiat hyödyntävät pilkottua keratiinia, joka pehmentää hiuksia. BC Repair Rescue Nutri Shield 
suojaava seerumi on Bonacuren ensimmäinen kaksivaikutteinen seerumi, joka suojaa hiusta UV-säteiltä 
ja lämmöltä jopa 230 asteessa sekä vahvistaa hiuksia. Molemmat tuotteet auttavat korjaamaan jo 
hiukseen syntyneitä vaurioita. BC Repair Rescuella saavutat kauniit, kiiltävät ja terveet hiukset kotona tai 
kampaamossa.  
 
BC Repair Rescue sarja sisältää seuraavat pesu- sekä hoitotuotteet:  

BC Repair Rescue shampoo 250 ml / 12,90 € 

BC Repair Rescue syväravitseva shampoo 250 ml / 12,90 € 

BC Repair Rescue pikahoitoaine 200 ml / 12,90 €  

BC Repair Rescue hoitosuihke 200 ml / 12,90 € 

BC Repair Rescue tehohoito 200 ml / 12,90 € 

BC Repair Rescue syväravitseva tehohoito 200 ml / 12,90 € 

BC Repair Rescue latvasuoja 75 ml / 12,90 €  

BC Repair Rescue SOS Elixir seerumi 100 ml / 12,90 € 

BC Repair Rescue suojaava seerumi 28 ml + 28 ml / 12,90 € 

 
Tuotteet ovat saatavilla Schwarzkopf Professional kampaamoista tammikuusta 2016 alkaen. 


