BIO EXTRATUS BLOND BIOREFLEX
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Fórmula avançada que promove o desamarelamento progressivo dos fios. Associa o poder
reconstrutor dos aminoácidos de cereais à ação antioxidante do extrato de noni, protegendo a cor
e recuperando os danos causados pela descoloração.

HIDRATAR

pH

MÁSCARA

HIDRATAÇÃO NUTRITIVA 4,0

Trata profundamente os fios, promovendo hidratação, nutrição e brilho radiante.

TESTADO

Aplique massageando mecha a mecha. Deixe agir por 10 minutos. Para intensificar o
tratamento, use touca de hidratação. Enxágue.

DERMATOLOGICAMENTE

INDICAÇÃO

FUNÇÃO

RESULTADOS E
BENEFÍCIOS

Cabelos loiros, grisalhos,
descoloridos ou com
mechas.

Promover a purificação da
cor do cabelo, retirando o
amarelado indesejado através
do sistema BIOREFLEX.

Recupera a saúde e devolve
o brilho natural do cabelo.

Potes de 250g e 500g
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CONDICIONAR
CONDICIONADOR

CONDICIONAMENTO RECUPERADOR

PRINCIPAIS ATIVOS

pH
3,5

Desembaraça e devolve emoliência aos fios.

NONI
Possui alto poder hidratante, ação umectante e emoliente, que melhora a textura
e o volume do cabelo.

Para uso diário, deve ser usado após o shampoo. Na hidratação,
aplique após a máscara. Para maior absorção dos ativos, deixe
agir de 1 a 2 minutos. Enxágue.

AMINOÁCIDOS DE CEREAIS
Recompõem a estrutura proteica danificada e potencializam o Fator de Proteção Solar (FPS) do
cabelo, suavizando os processos de irritação dérmica.
BIOREFLEX
Ativo de tecnologia óptica que potencializa a reflexão difusa da luz branca e tem alta
capacidade de neutralizar o amarelamento dos fios.

Frasco de 250mL
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FINALIZAR
FINALIZADOR

PROTEÇÃO TOTAL

pH
4,5

contém
filtro
solar

ATENÇÃO: A linha
BIO EXTRATUS BLOND
BIOREFLEX promove o
desamarelamento de
forma progressiva, por
isso é importante o uso
frequente. Este passo
a passo deve ser feito
semanalmente. Para uso
diário recomendamos os
passos 1, 3 e 4.

Fórmula com ação termoprotetora e proteção solar.
Distribua ao longo de todo o comprimento dos fios, principalmente nas pontas e regiões mais
danificadas. Escove o cabelo ou deixe secar naturalmente.

PASSO A PASSO | BIO EXTRATUS BLOND BIOREFLEX

Frasnaga de 200g
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LIMPAR
SHAMPOO
LIMPEZA EQUILIBRADA

pH
5,0

sem
adição
de sal

Fórmula desenvolvida para o cuidado diário dos fios. Promove o desamarelamento
progressivo sem ressecar o cabelo.
Aplique sobre o cabelo molhado, massageando suavemente. Enxágue.
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ETAPA ESPECIAL
EMULSÃO MÁGICA

pH

TRATAMENTO INSTANTÂNEO 3,5

Fórmula concentrada de ação imediata. Restauração e nutrição profunda para o cabelo.
Aplique logo após o shampoo, massageando da raiz até as pontas. Deixe agir por 60 segundos.
Enxágue e finalize.

Frasco de 250mL
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Bisnaga de 30g
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