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BIO EXTRATUS BOTICA HENNA
Tratamento de força e brilho.

INDICAÇÃO
   

Cabelos escuros, naturais
ou tingidos.

FUNÇÃO
   
Hidratar, fortalecer e valorizar
o brilho dos tons mais escuros.

RESULTADOS E 
BENEFÍCIOS

Cabelo forte e com
brilho natural.

SHAMPOO
LIMPEZA EQUILIBRADA

Promove limpeza suave, nutre e fortalece os fios. Realça a cor e o brilho dos 
cabelos escuros.

Aplique no cabelo molhado, massageando suavemente sem esfregar os fios. Enxágue bem e, se 
necessário, repita a aplicação.

LIMPAR1

Frasco de 270mL

PRINCIPAIS ATIVOS

HENNA
Dá brilho intenso aos cabelos escuros. Confere corpo, penteabilidade e fortalece
os fios.

OLIVA
Promove hidratação profunda, oferecendo nutrição e proteção ao cabelo de forma 
natural e eficaz.

TUTANO DE BAMBOO
Fonte poderosa de mucilagens, sais minerais, polímeros celulósicos e aminoácidos. 
Restaura o cabelo, melhora a textura e reduz o volume.

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

PASSO A PASSO BIO EXTRATUS BOTICA HENNA

pH
5,5

sem 
adição 
de sal

HIDRATAR2

CONDICIONADOR
CONDICIONAMENTO NUTRITIVO

Fórmula equilibrada que condiciona, nutre e desembaraça, valorizando a cor e o brilho 
dos cabelos escuros.

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

CONDICIONAR3

Frasco de 270mL

FINALIZADOR
BRILHO E PROTEÇÃO

Fórmula antifrizz, hidrata, dá brilho e protege os fios da ação do sol, 
vento e poluição.

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

FINALIZAR4

Bisnaga de 150g

MÁSCARA HIDRATANTE
TRATAMENTO INTENSIVO

Fórmula concentrada que proporciona hidratação intensiva aos fios. Hidrata e 
fortalece deixando-os macios e com brilho intenso.

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.

Pote de 250g
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TESTADO
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