BIO EXTRATUS NONI PLUS
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FIXDOSE

Promove um tratamento nutritivo para cabelos tingidos em qualquer nuance.
Confere brilho e mantém a cor intensa dos fios com coloração.

NUTRIÇÃO

TESTADO
INDICAÇÃO

FUNÇÃO

RESULTADOS E
BENEFÍCIOS

Cabelos tingidos.

Promover um tratamento
nutritivo para cabelos
tingidos em qualquer
nuance.

Fios saudáveis, brilhantes
e cores vivas como no
primeiro dia da coloração.

contém
filtro
solar

Frasco de 15mL
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HIDRATAR
MÁSCARA HIDRATANTE
RESTAURAÇÃO PROFUNDA

NONI
Fruto de uma pequena árvore originária do sudoeste da Ásia que contém mais de 153 nutrientes
benéficos ao nosso organismo, dentre eles construtores, reguladores, antioxidantes e emolientes
que agem e protegem a cor do cabelo.

SILICONE AMINOFUNCIONAL
Molécula de silicone de última geração que confere brilho, melhora a penteabilidade,
reduz o “fly away” e proporciona um toque natural e agradável.

PASSO A PASSO | BIO EXTRATUS NONI PLUS
LIMPAR

pH
6,0

sem
adição
de sal

pH
4,0

contém
filtro
solar

Tratamento intensivo que restaura a estrutura interna da fibra capilar,
recuperando os fios dos danos causados no processo de coloração, devolvendo
vitalidade ao cabelo.
Aplique massageando mecha a mecha, da raiz até as pontas. Deixe agir por 10 minutos.
Para intensificar o tratamento, use touca de hidratação. Enxágue.

COMPLEXO DE AMINOÁCIDOS
Composto por nove dos principais aminoácidos da fibra capilar extraídos de fontes vegetais que
contém vários benefícios para o cabelo: preenche as rotas de fuga dos pigmentos, mantendo-os
aprisionados ao córtex; restabelece o fator de hidratação natural do cabelo; potencializa o fator
de proteção solar e suaviza o processo de irritação dérmica.

LIMPEZA HIDRATANTE

4,5

Aplique no cabelo limpo massageando da raiz até as pontas. Deixe agir por 1 minuto. Prossiga
para o próximo passo sem enxaguar.

PRINCIPAIS ATIVOS

SHAMPOO

pH

Possui uma fórmula concentrada que promove um tratamento instantâneo para
realçar a cor e o brilho dos cabelos tingidos em todas as nuances.

DERMATOLOGICAMENTE

1

NUTRIR

Potes de 250g, 500g e 1Kg
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CONDICIONAR
CONDICIONADOR

CONDICIONAMENTO REVITALIZANTE

pH
3,5

contém
filtro
solar

Rico em agentes catiônicos e emolientes que promovem o tratamento diário dos fios.
Revitaliza, hidrata e realinha as cutículas.
Para uso diário, deve ser usado após o shampoo. Na hidratação semanal aplique após a máscara,
massageando suavemente. Deixe agir de 1 a 2 minutos e enxágue.
Frasco de 250mL

Possui fórmula suave e condicionante. Limpa e hidrata os fios sem agredir
os pigmentos da coloração.
Aplique no cabelo molhado massageando suavemente. Enxágue. Se necessário, repita
a aplicação.
Frasco de 250mL
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ANOTAÇÕES

FINALIZAR
FINALIZADOR SEM ENXÁGUE
PROTEÇÃO DA COR

pH
4,0

contém
filtro
solar

Forma um filme sobre o cabelo, protegendo-o da ação do sol, evitando o ressecamento,
o surgimento de pontas duplas e o desbotamento da coloração.
Aplique sobre o cabelo úmido e distribua ao longo dos fios. Principalmente nas pontas e regiões
mais danificadas. Não enxágue. Penteie e deixe secar naturalmente.
Frasnaga de 200g

FINALIZADOR PRÉ-ESCOVA
PROTEÇÃO TÉRMICA

pH
4,0

contém
filtro
solar

Possui agentes especiais que hidratam e protegem o cabelo do calor do secador. Facilita
a escova, controla os fios rebeldes e mantém o efeito liso por muito mais tempo.
Aplique sobre o cabelo úmido, principalmente nas pontas e regiões mais danificadas.
Não enxágue. Escove o cabelo e, se preferir, use a chapinha.
Frasnaga de 200g

6

CRISTALIZAR
CRISTAL LÍQUIDO
SELADOR DE PONTAS

contém
filtro
solar

Forma uma barreira protetora e nutritiva sobre os fios, mantendo-os seguros dos
agentes causadores do desbotamento da cor. Dá brilho e controla o frizz.
Coloque o produto na palma da mão e espalhe uniformemente sobre os fios, principalmente nas
pontas e regiões mais danificadas.
Frasco de 60mL
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