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BIO EXTRATUS TUTANO
Pioneira no uso do tutano em cosméticos capilares, a Bio Extratus desenvolveu uma linha 
completa para dar mais força e maciez.

INDICAÇÃO
   
       
Cabelos secos, ressecados 
ou desnutridos.

FUNÇÃO
   
       
Limpar com suavidade, nutrir 
e hidratar intensamente.

RESULTADOS E
BENEFÍCIOS

Protege os fios, tornando-os
mais saudáveis, macios
e brilhantes.

PRINCIPAIS ATIVOS

ÓLEO DE TUTANO
Rico em proteínas, nutre e fortalece profundamente o cabelo. Forma um filme sobre os fios, 
hidratando e protegendo-os das agressões externas.

CERAMIDAS
Restaura os cabelos danificados por condições estressantes, aumenta o brilho, a elasticidade e 
a resistência dos fios.

MANTEIGA DE KARITÉ
Previne o ressecamento do cabelo. Protege das agressões mecânicas e climáticas, inclusive 
dos raios ultravioleta.

SILICONE
Confere brilho, proteção e sedosidade, proporcionando aparência saudável e natural ao 
cabelo.

TESTADO
DERMATOLOGICAMENTE

PASSO A PASSO BIO EXTRATUS TUTANO

LIMPAR1

SHAMPOO
LIMPEZA SUAVE

Promove limpeza suave, nutre e fortalece os cabelos secos e ressecados.

Aplique no cabelo molhado, massageando suavemente sem esfregar os fios. Enxágue. 
Use diariamente.

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

pH
5,5

sem 
adição 
de sal

HIDRATAR2

BANHO DE CREME
HIDRATAÇÃO FORTALECEDORA

Hidrata, nutre, fortalece e protege. Tem ação emoliente, o que contribui para 
redução das pontas duplas.

Após lavar o cabelo com shampoo, aplique o banho de creme massageando vigorosamente 
da raiz até as pontas. Deixe agir de 10 a 15 minutos. Enxágue.

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

CONDICIONAR3

CONDICIONADOR
CONDICIONAMENTO INTENSIVO

Fórmula equilibrada que condiciona e une as escamas da raiz até as pontas, 
fortalecendo os fios.

Para uso diário, deve ser usado após o shampoo. Na hidratação semanal, aplique após o banho 
de creme, massageando suavemente. Deixe agir de 1 a 2 minutos. Enxágue.

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

FINALIZAR3

CREME DE SILICONE
DESEMBARECE E PROTEÇÃO

Revitaliza, desembaraça, dá brilho e restaura os fios quebradiços. Protege o cabelo 
contra a ação nociva dos agentes externos, como o sol, poluição, poeira, vento, cloro.

Aplique sobre o cabelo úmido ou seco. Se preferir, enxágue para retirar o excesso.

BIOTTANO
UMIDIFICADOR ATIVADOR DE CACHOS

Fórmula rica em hidratantes específicos que retém a umidade natural dos fios. 
Modela os cachos, reduz o volume e deixa o cabelo macio.

Aplique sobre o cabelo úmido e distribua ao longo de todo o comprimento, principalmente 
nas pontas e regiões mais ressecadas. Penteie e dê forma aos cachos. Não enxágue.

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

Frasnaga de 150g

pH
4,0

pH
4,0

pH
4,0

sem
enxágue

contém 
filtro 
solar

pH
4,0

sem
enxágue
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PRODUTOS ESPECIAIS - LINHA TUTANO

TRITANO
TRATAMENTO DE CHOQUE TRIDIMENSIONAL

Atua em todas as dimensões do fio: fortalece a cutícula, nutre o córtex e
protege a medula. Reduz o frizz, proporciona brilho e resistência.

Após lavar o cabelo com shampoo, aplique Tritano massageando da raiz até as pontas.
Deixe agir por 10 minutos. Enxágue.

ÓLEO DE TUTANO
TRATAMENTO PROFUNDO

Rico em proteínas e vitaminas, combate o ressecamento dos cabelos danificados.

Pode ser aplicado puro em banho de óleo ou adicionado (1 colher de sopa) em banho de 
creme. Massageie em movimentos circulares. Abafe o cabelo com touca de autoaquecimento 
ou toalha umedecida em água quente por 15 minutos. Lave o cabelo.

Sachet de 30g

Frasco de 100 mL

CREME CAPILAR SILLITAN
ANTIFRIZZ

Modela, controla os fios rebeldes, proporciona proteção, brilho e hidrata o cabelo.

Coloque um pouco de produto na palma das mãos. Espalhe uniformemente no comprimento 
e pontas do cabelo. Penteie como desejado. Excelente resultado após escova ou chapinha.

ÓLEO CAPILAR SILLITAN
REDUTOR DE VOLUME

Recupera a umidade natural dos fios, reduz o volume e aumenta o brilho e a maciez.

Aplique no cabelo limpo e úmido, do comprimento até as pontas. Massageie suavemente. Não 
precisa enxaguar.

REPARADOR DE PONTAS
BRILHO E SEDOSIDADE

Desenvolvido para proteger os fios, dá brilho e ajuda a eliminar pontas duplas.

Coloque algumas gotas na palma da mão e espalhe uniformente sobre o cabelo.

Lata de 40g

Frasco de 120 mL

Frasco de 30 mL com válvula dosadora

pH
4,0

dose 
única

TANOGEL
HIDRATANTE FIXADOR

Combina os benefícios do gel com os cuidados de um creme hidratante. Forma um 
filme que hidrata, condiciona e fixa o cabelo ao mesmo tempo.

Aplique no cabelo úmido ou seco e modele a seu gosto. Deixe secar naturalmente.

TANOGEL RADICAL
FIXAÇÃO FORTE

Possui forte fixação, permitindo os mais radicais e sofisticados penteados. Fixa, 
modela, dá brilho e hidrata o cabelo com muito estilo.

Aplique no cabelo úmido ou seco e modele a seu gosto. Deixe secar naturalmente.

Bisnaga de 150g

Bisnaga de 150g

ANOTAÇÕES

pH
6,0

pH
6,5

sem
álcool

contém 
filtro 
solar

não 
deixa 
resíduos

sem
álcool

não 
deixa 
resíduos


