ESSA É UMA LINHA CORINGA
QUE ATENDE A TODOS OS
TIPOS DE CABELO!
Poucos ativos conseguem ser tão
tradicionais e atuais quanto a babosa.
É aquela plantinha que há anos faz
parte dos segredos de beleza.
Ela entrega resultados surpreendentes
como uma super-reparação, hiperumectação, mega-hidratação.

BENEFÍCIOS DO USO DA BABOSA NAS MADEIXAS
Que a babosa é um amor de muito tempo nós já sabemos, nada mais justo já que ela é uma
preciosidade tropicana. Conhecida também como alóe vera, o uso dessa plantinha milagrosa
promove inúmeros benefícios para cabelo e pele.
Segundo pesquisadores, a planta é composta por mais de 200 componentes de vegetais
ativos, o que inclui 18 aminoácidos e cerca de 20 minerais. Ainda, podemos citar a presença
de vitaminas, tais como: A, C, E, B1, B2, B3, B12 e B13.
Não sem motivo ela está sempre presente nos cuidados capilares, com suas propriedades
higienizadoras e hidratantes tratam os fios da raiz até as pontas.




Ajuda no crescimento do cabelo, uma
vez que destampa os poros do couro
cabeludo e estimula a circulação
sanguínea facilitando o crescimento
mais rápido e saudável dos fios;



Ajuda na prevenção da queda dos fios,
a babosa ajuda na produção de
colágeno e, por isso, atua no bulbo
capilar fortalecendo e fixando o fio no
couro cabeludo;

Limpa e hidrata as madeixas, limpeza
profunda por conter aminoácidos e
polissacarídeos potentes na eliminação
total de impurezas e hidratação
poderosa com o auxílio dos minerais
presentes em sua composição que
recuperam a maciez e o brilho aos fios
principalmente ressecados, mantendo
o frizz longe.



Ajuda no combate a caspa, eliminando
a oleosidade excessiva e por ter enzimas
que eliminam células mortas são eficazes
para reduzir a coceira, irritação e
descamação do couro cabeludo;

O QUE TEM NA LINHA?


Silicone, nos cabelos, o dimeticonol, assim como a maioria dos outros silicones, é muito
empregado devido a formação de filme sedoso que sela provisoriamente as pontas
duplas, além de conferir brilho e desembaraço.



Maltodextrina, suas propriedades são capazes de trazer mais suavidade ao cabelo.



Mucilagem de mandacaru, tem alto pode de retenção hídrica para o cabelo, doando
hidratação super intensiva, criando um biofilme natural protetor nos cabelos, que gera

FORMULAÇÃO

condicionamento, promove espalhamento, lubricidade e penteabilidade aos fios.


Ácido Lático, auxilia na capacidade de absorção da água, atua nas madeixas deixando-as
mais maleáveis e sem frizz. Além de regular o pH fazendo com que o fio fique mais
alinhado.

SHAMPOO
Além de alta concentração de
babosa,
é
enriquecida
com
mandacaru, que retém a água e
nutrientes nos fios.

Volumetria:

300ml

PRIMER CAPILAR
Esse primer capilar é o segundo
passo do tratamento capilar.
Enriquecida com ácido lático, irá
regular o PH dos fios e prepará-los
para receber a SUPER REPARAÇÃO
proporcionada pela Geleia (passo
03).
Volumetria:

250g

GELEIA CAPILAR

GELEIA CAPILAR
MEGA REPAÇÃO:
Nossa queridinha, essa geleia do
babado promove hidratação intensa
com o aumento da duração da água
natural no interior dos fios.
Textura de babosa pura, com uma alta
concentração de aloe vera promove um
resultado surreal. Brilho estonteante,
cabelo saudável constantemente macio
e mais resistente às agressões diárias.
Volumetria:

250g

COMO USAR?
1. Lave o cabelo com o Shampoo
Babosona Poderosa, e enxague.
2. Passe o Primer Capilar Babosona
Poderosa e desembarace os fios, ele
além de desembaraçar, servirá como
catalizador dos ativos da geleia mega
reparação. Após desembaraçados, vá
para o passo 03.
3. Com o Primer Capilar ainda nos fios,
aplique a Geleia em todo o
comprimento. Enxague e finalize
como de costume.

QUEM SABE MAIS
VENDE MAIS

MUITO SUCESSO!

