
HIDRATANTE CORPORAL PITAIA
PELE MACIA E COM VIÇO

A pitaia é uma fonte de nutrientes valiosos para sua pele. O coco é emoliente e 
hidratante. Juntos, formam uma emulsão que nutre, amacia, protege e proporciona 
uma pele perfumada, com mais viço e brilho.

Aplicar sobre todo o corpo, úmido ou seco, principalmente nas áreas mais ressecadas como pés, 
pernas e cotovelos. Massageie suavemente.
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BIO EXTRATUS
HIDRATANTES CORPORAIS
Assim como seu corpo precisa de alimento, com sua pele não é diferente. Os hidratantes corporais 
Bio Extratus são ricos em nutrientes, leves, rapidamente absorvidos e deliciosamente perfumados. 
Todos veganos, não testados em animais, livres de corantes e de parabenos. 

INDICAÇÃO
   
       
Todo tipo de pele.

FUNÇÃO
   
       
Hidratar, nutrir e perfumar.

RESULTADOS
E BENEFÍCIOS

Pele macia, com um toque 
sedoso e perfumado.

PRINCIPAIS ATIVOS

COCO
Possui um óleo com alta emoliência, que nutre, hidrata, promove brilho e saúde.

LINHAÇA
É o óleo mais rico em ômega 3, contém ainda ômega 6, ceramidas e vitamina E, com propriedades 
antioxidante e hidratante. Envolve os fios em uma película, mantendo-os mais alinhados, livres 
de frizz e com muito brilho.

AVELÃ
Alto poder nutritivo.

CAMELINA
Óleo delicado e confortável para a pele.

PITAIA
Fonte de nutrientes valiosos.
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HIDRATANTE CORPORAL CAMELINA
PELE DELICADA NO TOQUE

A camelina produz um óleo delicado, confortável para todo tipo de pele. O coco é 
emoliente e hidratante. Juntos, formam uma emulsão que suaviza, amacia, protege
e proporciona uma pele perfumada e delicada no toque. 

Aplicar sobre todo o corpo, úmido ou seco, principalmente nas áreas mais ressecadas como 
pés, pernas e cotovelos. Massageie suavemente.

HIDRATANTE CORPORAL AVELÃ 
GOSTOSA SENSAÇÃO DE ACONCHEGO

A avelã tem um alto teor nutritivo. O coco é emoliente e hidratante. Juntos, formam 
uma emulsão que amacia, revigora, protege, proporciona uma pele perfumada e 
uma gostosa sensação de aconchego. 

Aplicar sobre todo o corpo, úmido ou seco, principalmente nas áreas mais ressecadas como 
pés, pernas e cotovelos. Massageie suavemente.
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ÓLEO CABELO E CORPO LINHAÇA
HIDRATAÇÃO DA CABEÇA AOS PÉS

A linhaça produz um óleo nutritivo, muito rico em ômegas 3 e 9. O coco é 
emoliente e hidratante. Nos cabelos, essa combinação hidrata, nutre e restaura 
os fios danificados e ressecados. Na pele, se espalha com facilidade, amacia e deixa 
um toque sedoso e perfumado. Um blend perfeito para tratar da cabeça aos pés. 

NA PELE: aplicar sobre todo o corpo, úmido ou seco, principalmente nas áreas mais 
ressecadas como pés, pernas e cotovelos. Massageie suavemente.

NOS CABELOS:
Hidratação: para potencializar a hidratação, adicione 12 gotas à sua máscara capilar preferida.

Umectação: aplique mecha por mecha, enluvando os fios. Deixe agir 15 minutos e lave 
normalmente.

Tratamento noturno: aplique mecha por mecha, enluvando os fios. Coloque uma touca e 
deixe agir durante a noite. Lave normalmente pela manhã.
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