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BIO EXTRATUS QUERAVIT
Qualidade e eficiência garantida no tratamento diário dos cabelos danificados.

INDICAÇÃO
   
       
Cabelos danificados por 
agentes químicos (tinturas e 
alisamentos) ou naturais (sol, 
vento e poluição).

FUNÇÃO
   
       
Reconstruir a queratina 
e fechar as cutículas, 
restaurando o brilho e 
a vitalidade dos cabelos 
danificados.

RESULTADOS E
BENEFÍCIOS

Promove selagem imediata 
das cutículas capilares, 
recuperando os fios 
danificados.

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.

EXTRATO DE ROMÃ
Normaliza a secreção da glândula sebácea. Confere nutrição e hidratação aos fios. Desintoxica as 
fibras capilares e deixa os fios mais soltos.

SILICONE AMÍNICO DE BAIXO PESO MOLECULAR 
Forma uma película protetora sobre os fios, ligando-se principalmente às regiões mais danificadas.

PRÓ-VITAMINA B5
Atua diretamente no couro cabeludo e nas fibras capilares. Auxilia na retenção de umidade, 
evitando pontas bipartidas. Fortalece os fios, ajudando a reparar os danos causados por 
tratamentos químicos e agressões externas.

LIMPAR1

SHAMPOO ANTIRRESÍDUOS
LIMPEZA PROFUNDA

Promove uma limpeza profunda e prepara o cabelo para receber o tratamento de 
reestruturação.

Use a cada 15 dias. Aplique no cabelo molhado massageando suavemente, sem esfregar os 
fios. Enxágue bem.

Frascos de 250mL e 1L 

pH
6,5

sem 
adição 
de sal

PASSO A PASSO BIO EXTRATUS QUERAVIT

QUERATINIZAR2

SHAMPOO HIDRATANTE
LIMPEZA SUAVE

Possui uma espuma rica e cremosa que hidrata e condiciona o cabelo, 
diminuindo o atrito entre os fios.

Use diariamente. Aplique sobre o cabelo molhado massageando suavemente, sem esfregar 
os fios. Enxágue bem. Se necessário, repita a aplicação.

MEGADOSE
POTENCIALIZADOR

Tratamento instantâneo que reestrutura, protege e condiciona em uma só aplicação.

Aplique no cabelo lavado e úmido, massageando da raiz até as pontas. Prossiga para o passo 3 
sem enxaguar.

Frascos de 250mL e 1L

Frasco de 15mL

pH
5,5

sem 
adição 
de sal

pH
4,5

PÓS-SHAMPOO
SELADOR DE CUTÍCULA CAPILAR

Tratamento instantâneo que fecha as cutículas e restaura os cabelos danificados. 

Aplique o produto por toda a extensão dos fios, massageando mecha a mecha. Enxágue. 
Este produto pode ser usado diariamente após o shampoo.

MÁSCARA CAPILAR
BIO RECONSTRUTORA

Resgata a umidade, recondiciona e nutre profundamente os fios.

Após lavar o cabelo, aplique a máscara massageando mecha a mecha. Deixe agir de 3 a 5 minutos. 
Para intensificar o tratamento, use touca de hidratação. Enxágue.

SELAR

HIDRATAR

3

4

Frascos de 250mL e 1L

Potes de 250g, 500g e 1Kg

pH
4,5

pH
4,0

TESTADO
DERMATOLOGICAMENTE

agite 
antes
de usar
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CRISTAL LÍQUIDO
SELADOR DE PONTAS

Sela as pontas do cabelo danificado, protege os fios e elimina o frizz.
 
Coloque o produto na palma da mão e espalhe uniformemente sobre os fios para terminar o 
tratamento e retirar o frizz.

CONDICIONADOR
EMULSÃO CATIÔNICA

Condiciona, desembaraça e repara os danos causados na fibra capilar.

Uso diário. Após lavar o cabelo com shampoo, aplique o condicionador por toda a extensão dos 
fios, massageando suavemente. Deixe agir de 1 a 2 minutos. Enxágue.

FINALIZADOR
ANTIESTÁTICO

Deixa o cabelo macio, fácil de pentear, controla o volume e reduz o frizz. 
Protege os fios da ação do secador, mar, sol, vento e da poluição.

Aplique sobre o cabelo úmido e distribua ao longo dos fios, principalmente nas pontas e regiões 
mais danificadas. Não enxágue. Penteie e deixe secar naturalmente. Pode ser usado antes de 
escovar para proteger os fios.

CRISTALIZARCONDICIONAR

FINALIZAR
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Frasco de 60mLFrascos de 250mL e 1L

Frasnaga de 200g

pH
4,0

pH
5,0

contém 
filtro 
solar

sem 
enxágue

contém 
filtro 
solar

ANOTAÇÕES

MEGA SPRAY
CAUTERIZAÇÃO / FINALIZAÇÃO 

O cabelo danificado apresenta as escamas abertas, o que provoca perda de brilho, 
umidade e resistência. A Mega Cauterização repõe a queratina, recuperando a estrutura 
interna da fibra capilar. Hidrata, sela as cutículas e forma um filme protetor que devolve 
a saúde e o brilho do cabelo.

MEGA CAUTERIZAÇÃO7

Frasco de 250mL

pH
4,0

contém 
óleo de
argan

condicionador 
termoprotetor

CAUTERIZAÇÃO

Após lavar o cabelo com shampoo, aplique o spray mecha a mecha e passe a chapinha para fazer 
a cauterização. Enxágue e aplique a máscara. Enxágue novamente e finalize como desejar.

FINALIZAÇÃO

Aplique no cabelo seco ou úmido e distribua ao longo dos fios, principalmente nas pontas e 
regiões mais danificadas. Não enxágue. Penteie normalmente. Pode ser usado antes de escovar 
para proteger os fios.


