
26 27

BIO EXTRATUS HOMEM
Desenvolvida especialmente para o público masculino, a linha Bio Extratus Homem traz fórmulas 
multifuncionais que associam ingredientes vegetais a uma tecnologia de última geração. 

INDICAÇÃO FUNÇÃO RESULTADOS E 
BENEFÍCIOS

A Linha Bio Extratus Homem é formada por produtos práticos, com fragrância sofisticada 
e ação diferenciada. Não apresenta passo a passo por não ser utilizada em tratamento 
estruturado em etapas e sim de usos independentes.

PRINCIPAIS ATIVOS

CEVADA
Nutritiva, hidratante, suavizante, amaciante, condicionadora e restauradora. No tratamento do 
cabelo, forma uma película protetora e condicionadora, melhorando a textura e o volume.

NOGUEIRA
Adstringente, antisséptica, anti-inflamatória e antisseborréica. Utilizada em formulações para 
diminuir a oleosidade do couro cabeludo, tratamento da calvície e em tinturas.

HORTELÃ
Adstringente, refrescante e estimulante da circulação periférica. Atua como tonificante para o 
couro cabeludo.

TESTADO
DERMATOLOGICAMENTE

Para o homem moderno 
que busca praticidade e 
sofisticação.

Oferecer fórmulas 
multifuncionais que associam 
ingredientes vegetais a uma 
tecnologia de última geração.

Cabelo limpo e condicionado. 
Facilita o deslizamento da 
lâmina durante o barbear, 
deixando a pele macia e 
perfumada.

SHAMPOO CABELOS GRISALHOS
DESAMARELADOR PROGRESSIVO

Fórmula tonificante. Elimina progressivamente o amarelado dos fios brancos. Associa 
o poder nutritivo da cevada à ação revitalizante da nogueira. Fortalece, amacia e 
rejuvenesce o aspecto do cabelo. Realça o brilho prateado dos fios a cada lavagem 
sem alterar sua naturalidade.

Uso diário. Aplique no cabelo molhado massageando suavemente sem esfregar os fios. 
Enxágue. Se necessário, repita a aplicação.

SHAMPOO 3 EM 1 - LIMPEZA, CONDICIONAMENTO E BARBEAR
PRATICIDADE

Fórmula multifuncional que associa o poder nutritivo da cevada à refrescância da 
hortelã. Limpa e condiciona o cabelo. Facilita o deslizamento da lâmina durante o 
barbear, deixando a pele macia e perfumada.

Uso diário. Aplique no cabelo molhado massageando suavemente. Enxágue. Se necessário, 
repita a aplicação. Para barbear, espalhe o produto no rosto umedecido e barbeie como de 
costume. Enxágue.

GEL
FIXAÇÃO DURADOURA

Gel de alta fixação. Modela, fixa e dá brilho ao cabelo. Fórmula com polímeros 
inovadores, que garante um penteado de longa duração, sem deixar resíduos e 
ressecar o cabelo.

Coloque o produto na palma da mão e distribua uniformemente sobre o cabelo úmido.
Modele como desejar. Deixe secar naturalmente.
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