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BIO EXTRATUS SHITAKE PLUS
Desenvolvida para recuperar os cabelos desvitalizados. Combina o poder nutritivo do Elixir de 
Shitake à ação reconstrutora das proteínas dos cereais.

INDICAÇÃO
   
       
Cabelos desvitalizados.

FUNÇÃO
   
       
Devolver a resistência, a 
elasticidade e a saúde
dos fios.

RESULTADOS E
BENEFÍCIOS

Cabelos com brilho intenso, 
leves e com a estrutura 
capilar totalmente reparada.

PRINCIPAIS ATIVOS

SHITAKE
Shitake (Lentinus edodes extract) é um cogumelo comestível nativo do leste da Ásia e 
extremamente nutritivo. Em sua composição encontramos proteínas, vitaminas (E, B, C e D), 
aminoácidos essenciais e os sais minerais de cálcio, fósforo, ferro e potássio.

PROTEÍNAS DE CEREAIS
Obtidas através de biotecnologia, as proteínas de cereais possuem alta afinidade com as 
estruturas proteicas dos fios de cabelo. Essa grande afinidade proporciona a reposição da 
estrutura interna e externa da fibra capilar danificada.

TESTADO
DERMATOLOGICAMENTE

LIMPAR1
SHAMPOO
LIMPEZA NUTRITIVA

Limpeza suave que dá brilho e devolve a vitalidade ao cabelo.

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

Frascos de 350mL e 1L

pH
6,0

sem 
adição 
de sal

NUTRIR2
ELIXIR NUTRITIVO (SPRAY CONDICIONADOR)
RESTAURAÇÃO INSTANTÂNEA

Restaura a fibra capilar, devolvendo força e saúde ao cabelo.

Aplique o elixir em todo o cabelo, desembarace e separe em mechas. Aplique novamente o 
elixir, mecha a mecha, passando a chapinha 2 vezes. Enxágue.

Frasco de 300mL

pH
4,5

PASSO A PASSO BIO EXTRATUS SHITAKE PLUS

MÁSCARA
HIDRATAÇÃO NUTRITIVA

Hidrata profundamente os fios, oferecendo os principais nutrientes essenciais à 
restauração da fibra capilar. Recupera a vitalidade e dá brilho intenso ao cabelo.

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

Potes de 250g, 500g e 1Kg

HIDRATAR3
pH
4,0

CONDICIONADOR
CONDICIONAMENTO NUTRITIVO

Desembaraça facilmente sem danificar os fios, devolve o brilho e a vitalidade
aos cabelos.

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

FINALIZADOR TERMOPROTETOR
PROTEÇÃO E BRILHO

Reduz a porosidade dos fios, promovendo o alinhamento das cutículas. Protege o 
cabelo dos agentes externos e dá brilho intenso.

Aplique o Termoprotetor sobre o cabelo úmido e distribua ao longo dos fios, principalmente nas 
pontas e regiões mais danificadas. Escove o cabelo como desejado.

FINALIZADOR NOITE/DIA
PROTEÇÃO 24 HORAS

Tratamento especial também durante as horas de sono. Oferece os nutrientes 
essenciais para a reconstrução da fibra capilar. É rapidamente absorvido não deixando 
os fios engordurados nem resíduos no travesseiro.

Uso diário. Aplique o finalizador Noite/Dia sobre o cabelo úmido e distribua ao longo dos fios, 
principalmente nas pontas e regiões mais danificadas. Não enxágue. Penteie normalmente.

CONDICIONAR

FINALIZAR
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Frascos de 350mL e 1L

Frasnaga de 250g

Frasnaga de 250g

TRATAMENTO DIÁRIO

pH
3,5

pH
4,5

contém 
filtro 
solar

pH
4,5


