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BIO EXTRATUS BB KIT MULTIFUNCIONAL
O  BB Kit Multifuncional é um tratamento reconstrutor profundo que combina ativos naturais 
capazes de atuar em todas as fases do processo de hidratação e reestruturação capilar. 
É principalmente indicado antes e após submeter o cabelo a condições agressivas, 
como processos químicos, praia, piscina e sol intenso.

INDICAÇÃO FUNÇÃO RESULTADOS E 
BENEFÍCIOS

PRINCIPAIS ATIVOS

QUERATINA CONCENTRADA
Penetra na fibra capilar regenerando-a de dentro para fora, reconstruindo e fortalecendo os fios. 
Interage com as partes danificadas das cutículas do cabelo, reestruturando a fibra capilar.

MACADÂMIA
Possui propriedade emoliente e hidratante.

GIRASSOL
Elevado poder nutritivo, tem ação emoliente e hidratante.

ÓLEO DE ARGAN
Traz sedosidade, maciez, brilho e maleabilidade, formando uma película protetora sobre o fio, 
garantindo hidratação total e um cabelo com aspecto extremamente saudável.

ÓLEO DE CÁRTAMO
Rico em ácidos graxos essenciais. Tem alto teor de ômega 3 e 6, elementos nutritivos 
indispensáveis à saúde do couro cabeludo e beleza do cabelo.

EXTRATO DE ALOE VERA
Hidratante, umectante, emoliente, cicatrizante, refrescante, calmante e regenerador dos tecidos. 
Ajuda a melhorar a textura e o volume do cabelo.

ALECRIM
Estimulante capilar, antisséptico, anti-inflamatório, refrescante, adstringente e cicatrizante. 
Recomendado para cabelos oleosos e sem brilho.

D’PANTENOL
Ajuda a reparar os cabelos danificados além de ser hidratante e fortalecedor.

VITAMINAS A + E 
Previne contra o envelhecimento cutâneo, ajuda a melhorar as condições dos fios, protege contra 
os raios UV-B, confere força, brilho e aumenta a flexibilidade das fibras.

Cabelos danificados. Promover reestruturação, 
nutrição e hidratação dos fios.

Cabelo resistente, brilhante e 
sedoso.

ÓLEOS DE ARGAN E CÁRTAMO
HIDRATANTE

Fonte de ácidos graxos, forma uma 
película protetora sobre os fios, 
contribuindo para a hidratação do 
cabelo.

VITAMINAS A + E
NUTRITIVO

Protegem e nutrem o cabelo, 
favorecendo o crescimento de fios 
sadios.

QUERATINA CONCENTRADA
RECONSTRUTOR

Penetra na fibra capilar, protegendo e 
reestruturando os fios.

COMPLEXO VEGETAL
FORTALECEDOR

Associação de extratos de aloe vera e 
alecrim com D’pantenol. O complexo 
hidrata e fortalece os fios.

COMO PREPARAR SEU KIT:

No momento do uso, separe, em um recipiente de plástico limpo e seco, uma quantidade suficiente 
da máscara hidratante Bio Extratus de sua preferência para massagear seu cabelo. Adicione 12 gotas 
de cada frasco do kit. Misture bem.

COMO APLICAR O KIT NO CABELO:

1 - Aplique no cabelo recém-lavado e úmido;
2 - Separe o cabelo em mechas e aplique o tratamento fazendo vigorosas massagens no sentido da 
raiz até as pontas;
3 - Use touca de autoaquecimento, vaporizador ou envolva o cabelo com toalha umedecida
em água quente;
4 - Deixe agir por, no mínimo, 10 minutos;
5 - Enxágue abundantemente com água morna;
6 - Penteie como de costume.
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PASSO A PASSO BIO EXTRATUS BB Kit Multifuncional
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