BIO EXTRATUS SPÉCIALISTE
TRATAMENTO REPOSITOR DE MASSA
Fortalece os fios quimicamente danificados e oferece um tratamento reconstrutor.

INDICAÇÃO

FUNÇÃO

RESULTADOS
E BENEFÍCIOS

Cabelos quimicamente
danificados.

Repor a massa capilar.

Hidrata, fortalece e recupera
a maciez natural dos fios.

PRINCIPAIS ATIVOS
ARGAN

Traz sedosidade, maciez, brilho e maleabilidade, formando uma película protetora sobre
o fio, garantindo hidratação total e um cabelo com aspecto extremamente saudável.
MICROQUERATINA
Possui capacidade de reparação e ação nutritiva. Ativa o brilho e a maciez do cabelo
danificado.
PHYTOLAN
Forma um filme hidratante e protetor. Confere toque aveludado.

MODO DE USAR
BIO EXTRATUS SPÉCIALISTE tratamento REPOSITOR DE MASSA
1

LIMPAR
Shampoo

limpeza EQUILIBRADA

Promove uma limpeza equilibrada que remove as impurezas sem agredir a
estrutura capilar, recuperando o brilho e o balanço dos fios.
Aplique sobre o cabelo molhado, massageando suavemente. Enxágue bem. Caso seja
necessário, repita a aplicação.
Frascos de 300mL e 1L

2

HIDRATAR
MÁSCARA

Hidratação reconstrutora

Hidrata, regenera e fortalece.
Aplique massageando mecha a mecha. Para intensificar o tratamento, use touca de
hidratação. Deixe agir por 10 minutos. Enxágue.
Bisnaga de 250g e Frasco de 1L

3

CONDICIONAR
CONDICIONADOR

CONDICIONAMENTO NUTRITIVO

Promove maciez e sedosidade.
Após lavar o cabelo com shampoo, aplique o condicionador por toda a extensão dos fios,
massageando suavemente. Deixe agir por alguns minutos. Enxágue.
Frascos de 300mL e 1L

4

FINALIZAR
FINALIZADOR

proteção completa

Oferece acabamento com sedosidade, regeneração e proteção total dos fios.
Aplique sobre o cabelo úmido e distribua ao longo dos fios, principalmente nas pontas
e regiões mais danificadas. Não enxágue. Penteie normalmente. Pode ser usado antes de
escovar para proteger os fios.
Bisnaga de 200g

5

ETAPA ESPECIAL
EMULSÃO MÁGICA

Restauração instantânea

Restaura a fibra capilar, confere maciez e 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.
Bisnaga de 30g

