BIO EXTRATUS NEUTRO
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BANHO DE CREME

Bases neutras com ingredientes suaves, enriquecidas com proteínas naturais do leite.
Limpa delicadamente os fios e promove um tratamento hidratante que confere proteção, maciez e
realça o brilho natural do cabelo.

RESULTADOS E
BENEFÍCIOS

Todos os tipos de cabelo.

Limpar, hidratar e promover
um balanço de nutrientes
nos cabelos.

Deixa o cabelo hidratado,
saudável, macio e brilhante.

4,0

Tratamento hidratante. Desenvolvido à base de proteínas do leite que conferem
proteção e maciez aos fios. Realça o brilho natural do cabelo.
Aplique massageando mecha a mecha e deixe agir por 10 minutos. Para intensificar o
tratamento, use touca de hidratação. Enxágue.

DERMATOLOGICAMENTE

FUNÇÃO

pH

PROTEÇÃO E MACIEZ

TESTADO
INDICAÇÃO

HIDRATAR

Potes de 100g, 250g, 500g e 1Kg

3
PRINCIPAL ATIVO

CONDICIONAR
CONDICIONADOR
DESEMBARACE IMEDIATO

PROTEÍNAS DO LEITE
Ligam-se aos fios de cabelo, proporcionando grande ação umectante e hidratante.

pH
4,0

Fórmula hidratante que condiciona e realça o brilho.
Para uso diário, deve ser usado após o shampoo. Na hidratação semanal, aplique após o banho
de creme, massageando suavemente. Para maior absorção dos ativos, deixe agir por alguns
minutos. Enxágue.

Frascos de 30mL, 250mL, 500mL e 1L

PASSO A PASSO | BIO EXTRATUS NEUTRO
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LIMPAR
SHAMPOO
LIMPEZA EQUILIBRADA

pH
5,5

sem
adição
de sal

Contém proteínas naturais para hidratar e realçar o brilho de todos os tipos de cabelo.
Fórmula indicada para limpar delicadamente os fios.
Distribua uniformemente sobre o cabelo, massageando sem esfregar os fios.
Enxágue bem e, se necessário, repita a aplicação.

Frascos de 30mL, 250mL, 500mL e 1L
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FINALIZAR
FINALIZADOR
BRILHO NATURAL

pH
4,0

contém sem
filtro
enxágue
solar

Apresenta fórmula antifrizz que hidrata, reduz o volume e proporciona brilho natural.
Pode ser usado diariamente no cabelo úmido. Distribua ao longo de todo o comprimento,
principalmente nas pontas e regiões mais danificadas. Não enxágue. Penteie normalmente.

Frasnaga de 150g
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