
Por esses motivos e muitos mais, as mamães merecem ser reconhecidas e 
homenageadas pelo seu dia. Como uma forma de celebrar e enaltecer todas as suas 
versões, a Biovital criou um protocolo que contempla todos os cuidados que elas 
merecem. 

Ela sempre nos coloca em 
primeiro lugar, mesmo que 

acima de suas próprias 
necessidades e nos ensina a 

buscar independência e sermos 
responsáveis. 

Mãe é aquela que está sempre do nosso 
lado e se desdobra de todos os jeitos 
possíveis e impossíveis para cuidar 
de nós. Se preocupa conosco desde o 
primeiro instante, é forte, corajosa, nos 
conforta e dá apoio.  

caring



A mamãe coruja protege, acolhe e está sempre presente cuidando de nós, nos dando amor, carinho, conforto e segurança. 
Nestas duas fórmulas ela encontrará proteção e vitalidade para sua pele e maior resistência para seus cabelos e unhas. 

Ingira 1 cápsula ao 
dia ou conforme 
orientação médica ou 
nutricionista.

Aplicar o creme 1x ao 
dia.

DotingMom

Phyto Retin..................................0,50%
Melatonina...................................0,50%
Marine Juvenium........................2,00%
Vital Erva Doce Essência.............0,50%
Vitalvegan Creme.............qsp 100,00%

Age Protect
Pró-Energy..................................250mg
LN2 IN.........................................250mg
Excipiente.......................qsp 1 cápsula

Pill For Energy and Beauty

Ingerir 3 cápsulas ao 
dia.

Ingerir 1 cápsula, duas 
vezes ao dia.

Após a limpeza dos 
fios, aplicar o creme 
hidratante, deixar 
agir por 5 minutos e 
enxaguar.

Aplicar na matriz 
ungueal uma vez ao 
dia. Pode ser aplicado 
sobre o esmalte.

Aplicar o pó solto na 
pele com um pincel 
ou esponja, podendo 
reaplicar ao longo do 
dia nas áreas mais 
oleosas.

Aplique sobre a pele 
seca até completa 
absorção. Reaplique 
se necessário.

Amino MP9®..................................1,50g
Excipiente......................qsp 3 cápsulas

Aumento da Sintese Proteica
Beracare CBA...............................3,00%
Ajidew ZN 100..............................1,00%
LN2 OUT.......................................5,00%
Lavanda Mont Blanc Intense OE..0,25%
Vitalgreen Hydralotion....qsp 100,00%

Hidratante Corporal
De-Stress

LN2 IN.........................................300mg
L-Cisteína..................................1500mg
Ácido Pantotênico........................10mg
Excipiente.......................qsp 1 cápsula

Capsula Beauty Care

LN2 OUT.......................................3,00%
Prodew 500..................................2,00%
Natuplex Hair HR........................2,00%
Vitalgreen Cristal Hair........qsp 1 unid.

Cabelos Fortes e Brilhantes

LN2 OUT.......................................5,00%
Bio Calcium.................................1,00%
Pure Intense OE.........................0,30%
Vitalgreen Sérum Glucam..qsp 1 unid.

Unhas Fortes e Saudaveis

Pó de Perola.................................1,00%
Salix Peel AC................................2,00%
Flavocare......................................1,50%
Neutracolor MGB............qsp 100,00%

Po Dermomineral
Antioleosidade

APONTE A CÂMERA DO SEU SMARTPHONE NO QR-CODE AO LADO E SAIBA MAIS!

Biovital Indústria e Comércio LTDA
vendas@biovital.ind.br

(16) 3509-1900 / 0800 600 6411
www.biovital.ind.br biovital_ind

biovital.ind

A mãe fitness procura se manter saudável e forte, assim como todos à sua volta. Saúde em primeiro lugar, tanto física 
quanto mental. Nestas duas fórmulas há a união do fortalecimento muscular, para atividade física, e do momento 

relaxante, para combater o estresse.

FitnessMom

A mãe trabalhadora é independente e atarefada, está sempre cuidando de todos e pode resolver qualquer problema. 
Estas quatro fórmulas englobam os principais cuidados com a pele, cabelos e unhas que ela deve ter consigo mesma no 

dia a dia.  

Hard Working Mom

A mãe grávida é paciente, mas cheia de expectativa. Todo cuidado é pouco e esse é o momento de proteger a 
quem ama e si mesma. Estas três fórmulas proporcionam o cuidado com a saúde visual e motora, protege contra 

os danos causados pelos raios UV e proporciona hidratação para a pele. 

PregnantMom
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Aplicar no rosto todas as noites.

Ingerir 1 cápsula ao dia.

AntiOx Plus®...............................300mg
Brainberry®...................................65mg
Excipiente........................qsp 1 cápsula

Pills for Eyes & Mind
BlueLutein 5%............................0,20%
LN2 OUT.......................................3,00%
Eurol BT.......................................0,50%
Vital Fresh Essência....................0,50%
Base Gel Plus...........................qsp 30g

Elixir for Night

Aplicar na pele diariamente.

BlueLutein 5%.............................0,20%
Eurol BT........................................0,50%
Tapioca Pure................................1,50%
Vital Sweet Essência...................0,50%
Vitalgreen Fotoprotetor FPS 30.qsp 30g

Fotoprotecao Total


