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BIO EXTRATUS ANTIQUEDA
Combinação exclusiva de extratos vegetais, enriquecida com vitaminas que revitalizam, 
fortalecem e restauram cabelos com queda e pouco crescimento.

INDICAÇÃO
   
       
Cabelos desnutridos, com 
queda e pouco crescimento.

FUNÇÃO
   
       
Atuar diretamente no bulbo 
capilar, estimulando o 
crescimento, além de auxiliar 
o tratamento antiqueda.

RESULTADOS E 
BENEFÍCIOS

Tonifica e nutre o bulbo 
capilar. Estimula o 
crescimento e proporciona 
fios fortes e saudáveis.

PRINCIPAIS ATIVOS

EXTRATO VEGETAL DE JABORANDI
Contém pilocarpina, que estimula o crescimento capilar e previne a queda.

EXTRATO VEGETAL DE ALECRIM 
Estimula a circulação do couro cabeludo e o crescimento capilar.

EXTRATO VEGETAL DE QUILAIA
Possui ação adstringente que ajuda a controlar a secreção sebácea.
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TONIFICAR1

TESTADO
DERMATOLOGICAMENTE

TÔNICO CAPILAR ANTIQUEDA
AÇÃO ESTIMULANTE

Ativa a circulação do couro cabeludo e nutre os fios, evitando a queda. Ajuda no 
crescimento saudável do cabelo.

Aplique nas raízes massageando suavemente. Deixe agir por 15 minutos. Lave normalmente  
o cabelo. Pode ser adicionado ao banho de creme em hidratações capilares.

Frasco de 100mL

pH
5,5

LIMPAR2

HIDRATAR3

SHAMPOO
LIMPEZA REVITALIZANTE

Limpa e revitaliza o cabelo. A associação balanceada dos extratos e vitaminas nutre o 
bulbo capilar e tonifica o couro cabeludo, proporcionando força e saúde ao cabelo.

Distribua uniformemente sobre o cabelo molhado, massageando suavemente sem esfregar os 
fios. Enxágue bem e, se necessário, repita a aplicação.

BANHO DE CREME
HIDRATAÇÃO ANTIQUEDA

Tratamento revitalizante, rico em vitaminas, ideal para hidratar e fortalecer os fios. 
Confere brilho e maciez ao cabelo. 

Aplique massageando mecha a mecha. Deixe agir de 10 a 15 minutos. Para intensificar o 
tratamento, use touca de hidratação. Enxágue.

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

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

CONDICIONAR4

CONDICIONADOR
CONDICIONAMENTO FORTALECEDOR

Condiciona e revitaliza o cabelo, fortalecendo os fios.

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

pH
6,0

pH
4,0

pH
4,0


