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BIO EXTRATUS KIDS
Desenvolvida especialmente para o público infantil. As fórmulas são suaves, livres de parabenos e 
ricas em ativos orgânicos de frutas.

INDICAÇÃO
   
       
Produtos especiais para 
cuidar do cabelo das 
crianças. Uma fórmula ideal 
para cada tipo de cabelo.

FUNÇÃO
   
       
Promover um cuidado 
especial com diversão e 
segurança na hora do banho.

RESULTADOS E
BENEFÍCIOS

Cabelo limpinho, 
desembaraçado e com 
delicioso cheirinho de frutas.

TESTADO
DERMATOLOGICAMENTE

PRINCIPAIS ATIVOS - EXTRATO ORGÂNICO DE FRUTAS

BANANA
Possui ação hidratante, emoliente, condicionante, protetora e remineralizante. 
Ideal para tratar pontas ressecadas, pois a mucilagem encontrada no extrato de 
banana restaura os fios da raiz às pontas em poucos minutos.

GOIABA
O extrato de goiaba possui propriedades adstringentes, hidratantes, remineralizantes 
e antioxidantes. A goiaba ajuda no crescimento sadio do cabelo e evita a queda.

KIWI
Excelente fonte de vitamina C e E, potássio e fibras dietéticas. O extrato de 
kiwi possui ação condicionante, amaciante e hidratante. Controla o excesso de 
oleosidade dos fios.

MAÇÃ
Possui propriedades adstringentes, emolientes, refrescantes, esfoliantes, 
antioxidantes, remineralizantes, amaciantes e hidratantes. Os ácidos orgânicos de 
seus extratos são eficazes para o tratamento do couro cabeludo oleoso e da caspa, 
além de fortalecer o cabelo e ser um tônico capilar. 

MAMÃO
Além das ações cicatrizantes e emolientes, o mamão também é esfoliante, 
amaciante, hidratante, remineralizante, condicionador e renovador de estruturas 
proteicas. Reduz o estresse do couro cabeludo.

MORANGO
O extrato glicólico do morango possui propriedade hidratante, suavizante, 
remineralizante e condicionadora. Aumenta o volume e melhora a 
textura do cabelo.

UVA
Possui ação refrescante, suavizante, reconstituinte, adstringente, antioxidante e 
antisséptica. Seus efeitos antioxidantes ajudam na saúde capilar.

LIMPAR1

CONDICIONAR2

SHAMPOO CABELO LISO 
LIMPEZA DELICADA

Misturinha especial desenvolvida para limpar os cabelos lisos, evitando a formação 
de nós. Fórmula suave e segura enriquecida com extrato de fruta.

Aplique no cabelo molhado, massageando suavemente sem esfregar os fios, até formar espuma. 
Enxágue

CONDICIONADOR CABELO LISO
DESEMBARACE PERFEITO

Misturinha especial desenvolvida para desembaraçar os cabelos lisos. Fácil de 
enxaguar, deixa os fios macios, soltinhos, brilhantes e com uma leveza radiante.

Após lavar o cabelo com shampoo, aplique o condicionador por toda a extensão dos fios, massageando 
suavemente. Enxágue.

Frasco de 250mL

Frasco de 250mL

PASSO A PASSO BIO EXTRATUS KIDS - CABELO LISO

PASSO A PASSO BIO EXTRATUS KIDS - CABELO CACHEADO

LIMPAR1
SHAMPOO CABELO CACHEADO 
LIMPEZA CONTROLADA

Misturinha especial desenvolvida para limpar os cachinhos delicados das 
crianças. Evita a formação de nós e ajuda a controlar o volume. Deixa o cabelo 
perfumado, macio e brilhante.

Aplique no cabelo molhado, massageando suavemente sem esfregar os fios, até formar espuma. 
Enxágue.

Frasco de 250mL

pH
7,0

não irrita 
os olhos

pH
4,0

pH
7,0

não irrita 
os olhos
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CONDICIONAR2

CONDICIONADOR CABELO CACHEADO
CACHINHOS MODELADOS

Misturinha especial que desembaraça os cachinhos das crianças. Fácil de enxaguar, 
ajuda a controlar o volume, deixando o cabelo perfumado, macio e brilhante.

Após lavar o cabelo com shampoo, aplique o condicionador por toda a extensão dos fios, massageando 
suavemente. Se necessário, utilize um pente. Enxágue.

Frasco de 250mL

FINALIZAR3
FINALIZADOR
PROTEÇÃO E DISCIPLINA

Misturinha especial, cuidadosamente preparada para disciplinar, amaciar e 
proteger os cabelos delicados das crianças. Desembaraça, facilitando o pentear. 
Protege, dá brilho e deixa um cheirinho delicioso de frutas.

Com o cabelo limpo e úmido, aplique o finalizador por toda a extensão dos fios. Não 
enxágue. Penteie normalmente.

Frasnaga de 150g

DESEMBARAÇAR4

SPRAY DESEMBARAÇANTE
DESEMBARACE COM ALEGRIA

Misturinha especial que facilita o desembarace, tornando o momento de pentear 
muito mais divertido. Ingredientes especiais que hidratam e protegem, sem deixar 
os fios oleosos.

Aplique no cabelo seco ou molhado, espalhando com as mãos ou com ajuda de um pente. Não 
enxágue.

Frasco de 300mL

HIDRATAR5

MÁSCARA HIDRATANTE 
SEGURANÇA E NUTRIÇÃO

Misturinha especial que nutre, protege e hidrata. Deixa um cheirinho delicioso e 
ajuda a controlar o volume dos cabelos ressecados.

Com o cabelo limpo e úmido, aplique a máscara mecha a mecha. Deixe agir por 2 minutos. 
Enxágue.

Pote de 250g

pH
4,0

pH
4,5

pH
4,0

pH
4,5

FIXAR2
GEL FIXADOR
MODELA DIVERTINDO

Produto especialmente desenvolvido para mexer com a imaginação dos meninos. 
Fixa e modela, deixando os penteados mais divertidos. Fórmula suave, mantém o 
brilho e deixa os cabelos protegidos e perfumados.

Aplique o produto nas mãos, espalhe sobre o cabelo úmido, penteie e modele como desejado.

Frasnaga de 150g

LIMPAR1

SHAMPOO 2x1 
PRATICIDADE E DIVERSÃO

Fórmula suave e segura, desenvolvida para a garotada curtir o banho sem perder 
tempo. Limpa, condiciona e deixa um delicioso cheirinho de fruta. 

Aplique no cabelo molhado, massageando suavemente, sem esfregar os fios, até formar 
espuma. Enxágue.

Frasco de 250mL

PASSO A PASSO BIO EXTRATUS KIDS - MENINOS

ANOTAÇÕES

pH

pH

7,0

6,0

não irrita 
os olhos

sem 
álcool


