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BIO EXTRATUS PÓS-PROGRESSIVA
Linha especialmente desenvolvida para cabelos com progressiva. Recupera a saúde do cabelo 
através da atividade reconstrutora da queratina vegetal e da hidratação com os óleos de Cártamo 
e Argan.

INDICAÇÃO
   

Cabelos com progressiva.

FUNÇÃO
   
Promover a recuperação 
natural dos cabelos com 
progressiva.

RESULTADOS E 
BENEFÍCIOS

Hidrata e restaura. 
Aumenta a durabilidade da 
progressiva.

PRINCIPAIS ATIVOS

ÓLEO DE CÁRTAMO
É 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.

QUERATINA VEGETAL
Combinação de polímeros condicionantes com aminoácidos de cereais (sementes de arroz, soja, 
trigo e milho). Possui ação restauradora e nutritiva, reparando os fios danificados por agentes 
externos.

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.

PASSO A PASSO BIO EXTRATUS PÓS-PROGRESSIVA

SHAMPOO
LIMPEZA SUAVE

Fórmula suave, livre de sulfatos, que promove limpeza eficiente sem agredir a 
estrutura dos fios. Esta limpeza equilibrada aumenta a durabilidade da progressiva.

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

LIMPAR1

Frasco de 250mL

pH
5,5

sem 
adição 
de sal

TESTADO
DERMATOLOGICAMENTE

MÁSCARA HIDRATANTE
AÇÃO RECONSTRUTORA 

Promove reparação profunda dos cabelos com escova progressiva. Livre de 
silicones, hidrata sem pesar os fios, recuperando a saúde do cabelo.

Uso semanal. Após lavar o cabelo, aplique massageando mecha a mecha. Deixe agir por 
10 minutos. Para intensificar o tratamento, use touca de hidratação. Enxágue.

HIDRATAR2

CONDICIONADOR
CONDICIONAMENTO INSTANTÂNEO

Fórmula suave, livre de silicones e petroquímicos. Desembaraça e condiciona sem 
pesar os fios.

Para uso diário, deve ser usado após o shampoo. Na hidratação semanal, aplique após a 
máscara hidratante, massageando suavemente. Para maior absorção dos ativos, deixe agir de 
1 a 2 minutos. Enxágue. 

CONDICIONAR3

Potes de 250g e 500g

Frasco de 250mL

pH

pH

3,5

4,0

FINALIZADOR 
PROTEÇÃO TOTAL

Facilita o processo de escovação, forma uma rede de proteção sobre os fios, reduz o frizz 
e dá brilho intenso aos cabelos com escova progressiva.

Aplique sobre o cabelo úmido e distribua ao longo dos fios. Principalmente nas pontas e regiões 
mais danificadas. Não enxágue. Penteie normalmente. Use antes de escovar para proteger os fios.

FINALIZAR4

Frasnaga de 200g

pH
4,5

contém 
filtro 
solar

antifrizz

ANOTAÇÕES


