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BIO EXTRATUS BOTICA PROPOMEL
Pomada dermoativa hidratante. Suaviza a pele e auxilia nos processos de cicatrização natural. Eficaz 
no tratamento de rachaduras dos pés e ressecamento dos lábios. Ótima ação no uso pós-barba. 
Sua fórmula, rica em óleos, tem grande poder hidratante que protege a pele de agressões externas.

INDICAÇÃO
   

Tratamento de rachaduras 
dos pés e ressecamento dos 
lábios.

FUNÇÃO
   
Suavizar a pele e auxiliar nos 
processos de cicatrização 
natural.

RESULTADOS E 
BENEFÍCIOS

Pele saudável e hidratada.

PRINCIPAIS ATIVOS

MEL
Conhecido por suas propriedades 
terapêuticas, é uma substância nutritiva, rica 
em proteínas e sais minerais.

PRÓPOLIS
Possui diversas propriedades biológicas e 
terapêuticas. Utilizado no tratamento de 
feridas e infecções de via oral. Também é 
usado como antimicótico (antifúngico) e 
cicatrizante.

Bisnaga de 30g

Espalhar sobre a pele limpa e seca, no local a ser tratado.
Deixe agir por no mínimo 10 minutos. Retire se desejar.

MODO DE USAR BIO EXTRATUS BOTICA PROPOMEL

BIO EXTRATUS OCTOL
Combate a caspa sem ressecar o cabelo. O shampoo e a loção Octol possuem base suave que reúne as 
propriedades terapêuticas do própolis ao agente anticaspa Octopirox, que age diretamente no fungo 
Pityrosporum ovale e nas bactérias causadoras da caspa seca e oleosa.

INDICAÇÃO FUNÇÃO RESULTADOS E 
BENEFÍCIOS

PRINCIPAIS ATIVOS

EXTRATO DE PRÓPOLIS ASSOCIADO AO OCTOPIROX
Combate o fungo Pityrosporum ovale e as bactérias 
causadoras da caspa seca e oleosa.

EXTRATOS DE CARQUEJA E BARDANA 
Combatem o excesso de oleosidade do couro 
cabeludo sem ressecar os fios.

TESTADO
DERMATOLOGICAMENTE

Auxilia no combate à caspa sem agredir o cabelo. O efeito antisséptico dos extratos de Carqueja 
e Bardana evita a descamação, irritação e coceira ocasionadas pela caspa.

Use o shampoo sempre que lavar o cabelo. Para maior absorção dos ativos, deixe agir por alguns minutos. Enxágue.

SHAMPOO ANTICASPA2

Frasco de 155mLFrasco de 30mL

pH
7,0

Cabelos com caspa
e seborreia.

Combater e evitar o 
reaparecimento da caspa 
e seborreia.

Cabelo saudável, livre de 
caspa, da irritação e coceira 
do couro cabeludo.

Fórmula suave, não oleosa e sem álcool. Age diretamente no fungo causador da caspa.

Durante o tratamento, use a loção Octol no mínimo duas vezes por semana. Aplique antes do banho, deixe agir 
por 15 minutos. Enxágue e use o shampoo antiscaspa normalmente.

LOÇÃO ANTICASPA1 pH
6,0

TESTADO
DERMATOLOGICAMENTE


