Balm multiuso para barba e pele.
Balm Bio Fresh é uma loção refrescante com ativos naturais para cuidados da
barba e da pele. Tem efeito adstringente, antisséptico e tônico, suaviza a pele e
garante uma agradável e refrescante sensação de conforto, além de uma barba
mais alinhada e tratada.
Categoria

Embalagen

Rendimento Médio

Aspecto

Cor

PH

Masculino

150/300 mL

300/600 aplicações

Loção

Branco

5.0

Indicações:
Bio Fresh Balm foi desenvolvido para atender várias possibilidades de uso para barba e pele:
-Utilizar como creme para barbear;
-Utilizar com loção pós-barba, para suavizar a pele, deixando com uma incrível sensação de refrescância e maciez.
-Nos contornos da barba após acabamento com a lâmina;
-Hidratação diária da barba, após o shampoo;
Outras sugestões de uso:
-Na pele, antes e após a depilação. Proporcionando sensação de bem-estar, diminuindo coceiras e irritações.
Diferencial:
- Possui uma base leve de rápida absorção, não engordura e evita o efeito de oleosidade da pele.
- Ação restauradora que evita a sensação de ressecamento da pele após o barbear.
- Balm Bio Fresh com seu uso contínuo auxilia no tratamento da foliculite, evitando seu aparecimento.
- Nas barbas densas ou com fios grossos Balm Bio Fresh previne a irritação da pele no barbear diário.
Características
Ativos naturais.
Formulação suave.

Benefícios:
Proporcionam uma hidratação refrescante sem engordurar e, ainda, cuidam da
sensibilidade da pele.
Ativos de hidratação alinham os fios, promovendo brilho e sedosidade.

Ativos Principais:
Gengibre:
ação estimulante e
anti-inflamatória.

Outros ativos naturais:
Jaborandi:
estimulante celular, adstringente,
restaurador e tônico capilar.
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Romã: regula a oleosidade,
adstringente, antisséptico,
utilizado como coadjuvante
em tratamentos de acne e
seborreia.
Guaraná:
estimulante, adstringente e tônico.

Café:
adstringente e condicionante.

Como utilizar:
Hidratação diária da barba após o shampoo:
Aplicar sobre a barba úmida e enxaguar.
Suavizar a pele após a barba:
Aplicar pequena quantidade e não enxaguar.
Utilizar como creme de barbear:
Aplicar sobre a pele limpa e úmida, realizar o barbear e enxaguar.
Nos contornos da barba após acabamento com a lâmina:
Aplicar pequena quantidade e não enxaguar.
Na depilação:
Antes: para facilitar o deslizar da lâmina: espalhar sobre a pele e enxaguar após a depilação.
Depois: para suavizar e refrescar: espalhar sobre a pele e não enxaguar.

!

Dica:
Para limpeza diária da barba antes de aplicar o Balm
Bio Fresh utilize e Shampoo Mister.

Shampoo MISTER Cabelo e Barba.

Dúvidas frequentes:
Posso aplicar sobre a barba seca ?
Sim, vai deixar a barba macia e perfumada.
Posso aplicar em todo o rosto ?
Sim, mas evite a zona T do rosto (testa e nariz), que é a região mais oleosa da face.
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