BIO EXTRATUS ÓLEO MULTIFUNCIONAL

BIO EXTRATUS RESGATE CAPILAR

Proteção antifrizz. Combina as propriedades dos óleos de cártamo e argan em uma
fórmula nobre, de toque sedoso e leve.

Poderosa combinação entre o óleo de argan e a queratina que restaura a fibra capilar profundamente.
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FUNÇÃO

Todos os tipos de cabelo.

Oferecer um tratamento
eficaz para a saúde do
cabelo. Nutrir, proteger e
dar brilho intenso.

Combate o frizz, tratando
o cabelo sem deixar os fios
pesados.

RESULTADOS E
BENEFÍCIOS

Cabelos danificados.

Oferecer restauração
instantânea da fibra
capilar.

Cabelo macio e sedoso com
brilho supremo.
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ÓLEO DE CÁRTAMO
Rico em ácidos graxos essenciais. Tem alto teor de ômega
3 e 6, elementos nutritivos indispensáveis à saúde do
couro cabeludo e beleza do cabelo.

ÓLEO DE ARGAN
Traz sedosidade, maciez, brilho e maleabilidade, formando
uma película protetora sobre o fio, garantindo hidratação
total e um cabelo com aspecto extremamente saudável.

ÓLEO DE ARGAN
Traz sedosidade, maciez, brilho e maleabilidade, formando
uma película protetora sobre o fio, garantindo hidratação
total e um cabelo com aspecto extremamente saudável.

QUERATINA CONCENTRADA
Penetra na fibra capilar regenerando-a de dentro para
fora, reconstruindo e fortalecendo os fios. Interage com as
partes danificadas das cutículas do cabelo, reestruturando
a fibra capilar.

MODO DE USAR
BIO EXTRATUS ÓLEO MULTIFUNCIONAL
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PARA PROTEÇÃO E BRILHO
Aplique uma pequena quantidade do produto na palma da mão,
distribua ao longo do cabelo úmido e deixe secar naturalmente ou
seque com secador. Também pode ser usado sobre o cabelo seco,
após escova ou chapinha.

MODO DE USAR
BIO EXTRATUS RESGATE CAPILAR pH
3,5

PARA INTENSIFICAR A HIDRATAÇÃO E O BRILHO

Após lavar o cabelo com shampoo, aplique a Emulsão Mágica por
toda a extensão dos fios, massageando suavemente. Deixe agir por
60 segundos. Enxágue.

Adicione algumas gotas no creme de tratamento Bio Extratus
de sua preferência e faça a hidratação como de costume.
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PARA BANHO DE ÓLEO
Antes de lavar, aplique o produto diretamente no cabelo; faça
massagem no couro cabeludo e nos fios. Coloque touca de
hidratação, deixe agir por 15 minutos. Enxágue. Recomendamos o
uso de shampoo e banho de creme para completar a hidratação.

Bisnaga de 30g

Frasco de 60mL
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