


Ekstrakti i Nettle ka një efekt normalizues të sebumit në lëkurën e kokës.Formula
është e pasuruar me xhel organik Aloe Vera, që ka nje veprim mbrojtës në lëkurë.

KUR TË PËRDORET
Rekomandohet për humbje të tepruar të okëve.

SI TË PËRDORET
Aplikoni një sasi të vogël të produktit në okë të lagur, masazho dhe shpërlaje.

ÇÇKA PËRMBAN
Tricofoltil me vaj liri, bakër dhe D-biotin, langë Aloe, ekstrakt të Olax dissitiora,
chine, capsium, nettle, fara të kungullit, palmeto, bimë hops, bimë mallow,
mentoll, vaj esencial të rozmarinës organike dhe Malaleuca organike.

SHËNIM
BioKap garanton se nuk përmban: peg, siloikon, parabene, SLES. I testuar në
nikel. I testuar dermatologjikisht.
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Me Tricofoltil, Olax Dissitiora* dhe Saw*
për të forcuar dhe mbrojtur okët

Reinforcing Shampo, formula kozmetike
përmban Tricofortil (një kompleks me vaj liri,
bakër dhe biotin) Olax Dissitiora, China,
saw palmetto dhe fara të kungullit për të
fforcuar dhe mbrojtur okët. Ekstraktet e
Achillea, Hop dhe Mallow kryejnë një veprim
hidratues që përfundon nga veprimi specik
freskues i Mentollit, rozmarinës organike
dhe vajra esencilae ogrganike Malaleuca
Alternifolia.

SHAMPO KUNDËR RËNIES

Lexo udhëzimet në paketim.
Paketimi përmban: 200ml



KUR TË PËRDORET
Për të trashur dhe forcuar okët tuaj.

SI TË PËRDORET
Produkti mund të aplikohet si në okët e lagur ashtu edhe në ato të thata.
6 shishet e para: Një shishe çdo ditë. 6 shishet e dyta çdo 3 ditë nga një shishe.
Për rezultate më të mira, duhet që ta përsërisni ciklin së paku dy herë në vit.

ÇÇKA PËRMBAN
Tricofoltil compleks me vaj liri, hekër dhe D-biotin, ekstrakte të Olax dissitiora,
ekstrakte chine, Capsium, Achillea, Nettle, Hardhi organike të gjelbër,
farë të kungullit, palmë dhe vitaminë PP.

SHËNIM
BioKap garanton që nuk përmban: peg, silikonë, paraben, SLES. I testuar
për nikel. I testuar dermatologjikisht.
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Me Tricofolti,  me ekstrakt të Olax 
disitiora*, Saw Palmeto*, fara kungulli
dhe Vitamina PP për të forcuar dhe
mbrojtur okët.

BioKap Anticaduta Fiale Rinfororcing Vials 
është një formulë specike kozmetike e 
pasur mepasur me Tricofolti ® (Tërësi me vajë fare lire,
bakër dhe biotin), me ekstrakt të Olax 
disitiora, kininë, capsicum, achillea dhe
urtica së bashku me farë të kungullit dhe
palmë për të forcuar dhe mbrojtur okët
tuaj. Bazohet në përbërës vegjetalë për
bukurinë e okëve tuaj.

AMPULLA KUNDËR RËNIES

Paketimi përmban: 12 shishe të vogla X 7 ML
Lexo udhëzimet në paketim.



SHËNIM
BioKap garanton që nuk përmban: peg, silikon, parabenenD,
sles, nikel, është e testuar në mënyrë dermatologjke.
Lexo udhëzimet në paketim.
Paketimi përmban: 200ml

Alternifolia* dhe rozmarinës veprojnë në pastrimin e lëkurës. Mentolli jep një
ndjesi të këndshme të freskisë pasi vepron kundër kruajtjes, deri sa ekstraktet
e kaktusit, dhe Agave* kanë një efekt normalizues të sebumit në okë dhe kokë.
Formula është pasuruar nga xheli organik Aloe Vera, me veprim mbrojtes ndaj
skalpti.

KUR TË PËRDORET
Në Në rastet kur keni okë të yndrshme dhe zbokth.

SI TË PËRDORET
Aplikojeni në okë të lagur, masazhojni për disa sekonda dhe shpërlajeni.

ÇKA PËRMBAN
Ekstrakt shelgu (balancimi i sebumit), Ekstrakt të lule kashtës, Vaj esencial të
rozmarinës organike, Melaleuca organike, vaj esencial të alternifolia (pastrimi
në nivelin e folikulit), Mentoll (freskim i lëkurës), ekstrakt të kaktusit, brinjë
oorganike * balancim i sebumit, anti oksidant, gjallërues).

Me Shelg dhe Agave* për zbokth të thatë
dhe të yndyrshëm

Formula e veçantë pastruese ndihmon
kundër zbokthit duke respektuar
ziologjinë natyrale të skaplit. Ekstraktet
e vajit dhe bimëve të përfshira në BioKap
luajnë një luajnë një rol integrues (balancimi i
sebumit, pastrimi, ferskimi dhe forcimi)
për mirëqenien e okëve dhe të skalpit.
Ndihmon normalizimin e sebumit në kokë.
Ekstrakti i Helichrysum dhe
vajrat esenciale organike të Melaleuca*...

SHAMPO KUNDËR ZBOKTHIT
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SHËNIME
BioKap ® Garanton që: nuk përmban polietilen glikol (PEG), nuk përmban silikon,
nuk përmban preservativë (Paraben), nuk përmban sodium laureth sulfate (SLES),
është i testuar për nikel, është i testuar dermatologjikisht
Lexo udhëzimet në paketim.
Paketimi përmban: 200ml 5

Formula është pasuruar me xhel organik nga Aloe Vera, që ka veprim mbrojtës
të lëkurës së kokës.

KUR TË PËRDORET
Për okë të rënduar nga sekretimi dhjamor, yndyrë e tepruar.

MËNYRA E PËRDORIMIT
Aplikojeni në okë të lagura, bëni masazh për disa sekonda dhe shpëlajeni.

ÇÇFARË PËRMBAN
Ekstrakte të bredhit të argjendtë dhe cysteine (balancon sebumin); acide frutore
(shtresuese), ekstrakte të Likeneve Islandeze, Rozmarinë organike dhe Rrodhe
të madhe organike (pastruese); Mentoll, vajëra esenciale nga Rozmarina, vajëra
esenciale nga Bima e Çajit Melaleuca alternifolia (freskon dhe gjallëron
lëkurën e kokës).

Ka përmbajtje nga Bredhi i Argjendtë dhe
Rozmarina për normalizimin e sekretimit
të tepërt të sebumit

BioKap ® Shampo për Flokë të Yndyrshme ka
përmbajtje nga Bredhi i Argjendtë që
ndihmon në zvogëlimin e krijimit të tepërt të
sebumit në lësebumit në lëkurën e kokës; Acide Frutore që
kanë një veprim shtresues dhe rigjenerues; 
ekstrakte të Myshkut Islandez, Rozmarinës
dhe Rrodhes së madhe (burdock) që e
pastrojnë lëkurën; vajërat esenciale nga
Mentolli dhe Bima e Çajit Melaleuca
alternifolia luajnë një rol freskues. 

SHAMPO KUNDËR YNDYRËS



Paketimi përmban: 200ml

...me oligosakaridet e niseshtes pastron në mënyrë delikate pa dëmtuar lmin
hidrolipidik të skalpit suaj.Gjithashtu përmban Zanthalene* një përbërës aktiv
qetësues i cili lehtëson ngacmimin dhe kruajtjen.

KUR TË PËRDORET
Në skalp delikat, të irrituar, me zbokth të butë apo acarim skalpit. Ideale për
njerëzit që duhet të lajnë okët vazhdimisht.

SISI TË PËRDORET
Përdore në okë të lagët, masazhoni për disa sekonda dhe i shpërlani, dhe nëse
ka nevojë përsëriteni.

ÇKA PËRMBAN
Ullinj të egër, ekstrakt organik të malva, Zanathalene, bisabolol, proteina orizi,
derivate të perimeve oglisaccharides.

Për skalp të djeshëm dhe të irrituar

Calming Oil Shampo është formuluar
posaçërisht për lëkurën e kokës të ndjeshme
dhe të irrituar. Pastron në mënyrë delikate,
qetëson dhe hidraton skalpin tuaj, duke e
bërë atë më të shkëlqyer.
EEfekti i saj qetësues dhe ushqyes është rezultat
i vajita të egër të ullirit, ekstraktit të bimës
Mallow dhe proteinave të orizit ndërsa
surfaktantët e saj me perime të kombinuara...
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SHAMPO VAJ PËR QETËSIM



Lexo udhëzimet në paketim.
Paketimi përmban: 200ml

KUR TË PËRDORET
E përshtatshme për përdorim të vazhdueshëm..

SI TË PËRDORET
Përdore në okë të lagët, masazhoni për disa sekonda dhe i shpërlani.

ÇKA PËRMBAN
Vaj të bajameve të ëmbla, Ekstrakt të Altea organike (zbutës), ekstrakt të lules
së pasionisë pasionit, rrush dhe ananas (hidratues) Yucca saponins (pastrim), ekstract të
Liken Islandeze, vaj esencial i rozmarinës organike, vaj organik esencial të
Melaleuca alternifolia (pastrues)

SHËNIM
BioKap garanton që nuk përmban: peg, silikon, parabene, sles, nikel.
Të testuar në mënyrë dermatologjike.

Me vaj të bajameve të ëmbla dhe Yucca*
për përdorim të rregullt

BioKap Shampoo For Frequent Use përmban
vaj të ëmbël të bajameve dhe ekstrakt të
Althea organike që kanë një veprim qetësues.
Përmban ekstrakte organike lulesh pasioni që
kkanë veti hidratuese dhe restauruese. Yucca
saponins siguron veprim delikat për pastrimin
e okëve, e kombinuar me veprim pastrimi të
lëkurës të Iceland Moss dhe rozmarinës
organike dhe Melaleuca Alternifolia organike
vaj esencial (pastrues).

SHAMPO PËR PËRDITSHMËRI
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E përshtatshme për të gjitha llojet e okëve, ky Black Shampoo kombinon efektin
detoksikues dhe pastrues të argjilës së zezë me vetitë e papastërtisë dhe
thithjes së papastërtisë të qymyrgurit.

Derivati i perimeve të Xylitol dhe Panthenol kontribuojnë në zvogëlimin e
kruajtjes dhe skuqjes, ndërsa mentolli dhe vaji esencial i rozmarinës hidraton
dhe rifreskon, duke dhënë ndjenjën e rehatisë  dhe mirëqeniesë lëkurës dhe
okëokëve.

Ngjyra e errët e shamponit është rezultat i pluhurit të tij të qymyrit. Ajo e 
shpërlanë dhe nuk e ndryshon ngjyrën tuaj të okëve, të ngjyrosur apo natyrale.

Patron skalpin plotësisht

Ndotjea, tymi, papastërtitë dhe sebumi i
tepërt që mund të akumulohen në skalpin
tuaj, duke e zvogëluar volumin dhe
shkëlqimin e okëve. Detyoxifying Black
Shampoo në mënyrë specike është formuluar
ttë pastrojë kokën tuaj dhe të zvogëlojë
kruarjen, duke e rivendosur vitalitetin,
mirëqenien dhe shkëlqimin tek të dyja, lëkurë
dhe okë.

SHAMPO PËR DETOKSIFIKIM
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KUR TË PËRDORET
Mbi lëkurëm të papastër me sebum të tepërt dhe mbetje të tymit. Për njerëzit
që jetojnë ne mjedise të papastra apo punojnë ne vende me pluhur.

SI TË PËRDORET
Përdore në okë të lagët, masazhoni dhe i shpërlani. Është e përshtatshme për
të dytë, burrat dhe gratë dhe për çdo lloj të okëve, duke përfshirë edhe okët
e ngjye ngjyrosur. Në rast të përdorimit, tunde shishen dhe kthejeni atë përmbys për
disa sekonda.

ÇKA PËRMBAN
Karbon bambuje vegjetal, argjilë të zezë, derivat xylitol perimesh,
panthenol, mentoll, ekstrakt të rozmarinës organike.

SHËNIM
Ngjyra e shamponit është për shkak të pluhurit të qymyrgurit dhe të argjilës.
Eliminohet deEliminohet deri sa të shpërlahet, pa pasur efekt në ngjyrën natyrale apo në
okët e trajtuar.

Paketimi përmban: 200 ml
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Përmban PhytoKeratin orizi, “keratinë të veçantë perimesh”, e cila krijon një
pengesë natyrore mbrojtëse dhe ri strukturuese në brat e okëve.

Aktiviteti përmirësohet nga vaji organik i bajameve të ëmbël dhe ceramides
se vajit të ullirit, të cilat ushqejnë dhe strukturojnë okët tuaj duke e shtuar
shkëlqimin dhe gjallërinë.

KUR TË PËRDORET
AAktiviteti i tij i riparimit sugjerohet për okë të thatë, të dëmtuar, dhe
të brishtë.
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Trajtim intenziv për okë të thatë
dhe të dëmtua

BioKap Nourishing Repairing Mask me
PhytoKeratin të orizit, vaj organik të bajameve
të ëmbla, ceramide të perimeve është trajtim
ideal intensiv për okë të thatë, të dëmtuar,
dhe dhe të brishtë.
Formulimi i pasur me përbërës aktivë natyral,
kundërshton thatësinë dhe ristrukturon okët,
duke i bërë ati të buta, të shndritshme dhe
me aromë të këndshme.

MASKË USHQYESE & RIPARUESE
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SI TË PËRDORET
Pas shamposjes aplikoni një sasi të përshtatshme të produktit përgjatë gjithë
gjatësisë së okëve dhe në fundin e tyre.

E leni për 2 minuta dhe pastaj e shpërlani të tërën.
Gjatë periudhave kur okët tuaj shfaqen veçanërisht të stresuar dhe të
dobësuar maska mund të përdoret dhe më gjatë duke e lënë të veproj në okë
përpër 15 – 20 minuta.

ÇKA PËRMBAN
Fitokeratinë të orizit, vaj organik të bajameve të ëmbla, ceramide të vajit të
ullirit, Aloe Barbadensis organike, ektrakte të livandos, sherbelë, trumzë dhe
rozmarinë.

SHËNIM
BioKap garanton që nuk përmban: peg, silikon, pa parabene, sles, nikel.

TTë testuar në mënyrë dermatologjke.

Lexo udhëzimet në paketim.

Paketimi përmban: 200ml



...produkt i përkryer për okë të tharë dhe të dëmtuar dhe është për përdorim
të vazhdueshëm.

Formulim special dy fazor. Në njërën anë, vaji organik i bajames së ëmbël dhe
ceramidet vegjetale përmirësojnë shkëlqimin dhe i bëjnë okët tuaj të
ndritshëm, në anën tjetër, tiparet e saj proteinat e hidrolizuara që rrjedhin
nga orizi dhe glicerinë bimore me veti hidratuese dhe zbutëse.

KURKUR TË PËRDORET
Për okë thatë, të brishtë dhe për të ndihmuar në parandalimin e ndarjeve
në maja.
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Me Fitokeratinë nga Orizi dhe vaji organik
i bajameve të ëmbla për okë të thatë dhe
të dëmtuar

Pikat e bukurisë së BioKap Repairing and
Restructuring oil riparojnë dhe ristrukturojnë
okët tuaj, përmban Fitokeratin nga orizi,
“Ke“Keratin vegjtalë” të veçantë që krijon barrierë
natyrore mbrojtëse dhe ristrukturon
brat e okëve.
Formulimi i veçantë është dizejnuar që të
forcojë okët nga rrënjët deri në fund... 

VAJ USHQYES & RIPARUES



SI TË PËRDORET
Mund të aplikohet në okë të lagur për ta mbrojtur atë nga nxehtësia e
tharësit ose të përdoret në okë të thatë për të shtuar shkëlqim dhe për të
përkuzuar stilimin e okëve tuaj. Tundeni para se ta përdorni.

ÇKA PËRMBAN
Fitokeratinë të orizit, vaj organik të bajameve të ëmbla, veremide të perimeve
nga nga vaji i ullirit, vaj organik të arganit, betaine me prejardhje bimore.

SHËNIM
BioKap garanton që nuk përmban: Peg, parabene, Sles, Nikel i testuar.

I testuar në mënyrë dermatologjike.

Lexo udhëzimet në paketim.

Paketimi përmban 125ml
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SHËNIM
BioKap garanton që nuk përban: peg, silikon, parabene, sles, nikel.
E testuar në mënyrë dermatologjke.

Lexo udhëzimet në pako.
Paketimi përmban: 200ml

 ...dhe gjallërinë në okët tuaj nga larja e parë. Gjithashtu përmban lëng organik
të Aloe Vera i cili hidraton dhe zbut skalpin. I lë okët tuaj me aromë të
këndshme, falë surfaktantëve të perimeve, në veçanti pastron lëkurën e ndjeshme.

KUR TË PËRDORET
E përshtatshme për okë të thatë, të dëmtuar dhe të brishtë.

SI TË PËRDORET
ShpëShpërndaje përgjatë okëve të lagësht dhe masazhoni gjatësinë e plotë të
okëve. E leni ashtu për disa minuta dhe i shpërlani. Mund të përdoret çdo ditë.
Përfundoni trajtimin me BioKap Nourishing and Repairing Mask.

ÇKA PËRMBAN
PhytoKeratin të orizit, vaj organik të bajameve të ëmbla, ceramide të vajit të
ullirit, Aloe Barbadensis organike.

Me Fitorkeratinë nga Orizi dhe
Ceramides* vegjetale për okë të thatë
dhe të dëmtuar

BioKap Nourishing and Repairing Shampo
trajton okët e dëmtuar, të thatë dhe të
brishtë çdo ditë. Përmban PhytoKeratin orizi
““keratin perimesh” që krijon një pengesë
natyrore mbrojtëse dhe ri strukturuese në
brat e okëve.
Ky aktivitet përmirësohet nga vaji organik i
bajameve të ëmbla dhe ceramideve të vajit
të ullirit, që shtojnë shkëlqimin...

SHAMPO USHQYESE & RIPARUESE
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Certikim organik

COSMOS ORGANIC certikim nga Ecocert Green Life duke u
bazuar në standardet e Cosmos në dispozicion në
COSMOS.ecocert.com

Certikimet e paketimit

Paketimet 100% i riciklushme i letrës FSC
Brendi FSC® certikon se lënda e para nga druri vijnë nga pyje
të menaxhuara në mënyrë të qëndrueshme sipas standardeve
më të rrepta mjedisore, sociale dhe ekonomike.

I’m Green

Etiketat e PE dhe tubat përpunohen nga kallami i sheqerit të
rritura në Brazil, në zonat e kontrolluara, larg nga zonat e
Amazonës. Kjo lëndë e parë ka ndikim të ulët në ndotjen
mjedisore, pasi kontribuon në uljen e emetimeve të karbonit.

CERTIFIKIMET E LINJES BIO BELLEZZA



97.71% të përbërsve me origjinë natyrale.
Çertikuar nga Ecocert Greenlife - çertikimi më i rëndësishëm
në botë për produktet e trupit.

Formula organike, e certikuar nga Cosmos Organic gjithashtu shfrytëzon
ekstrakte Trumzes dhe bimës së Burdok, me veprime pastrimi, për t’i bërë
okët e lehta dhe të buta, duke jepur një ndjenjë të freskët të mirëqenies.

Përmban mbi 97% të përbërësve me origjinë natyrore, baza e saj e pastrimit
biodegradohet shpejt dhe aroma vjen nga vajrat thelbësorë natyrale.

Është produkt plotësisht i riciklueshëm edhe paketimi.

– 100% shishe e – 100% shishe e ricikluar pas-konsumimit;

– Etiketa të gjelbër PE nga kallami i sheqerit;

– Paketimi 100% i riciklueshëm letër FSC nga pyje të menaxhuara në
mënyrë ricikluese.
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Me Xhenxhel dhe Boswellia*

Rebalancing Shampoo butësisht pastron
okët dhe falë përbërjes të tuar nga
xhenxheli, boswellia dhe rrushit të kuq,
ndihmon lëkurën të rimarrë ekuilibrin e
saj optimal, duke kundërvepruar
sebumin e sebumin e tepërt.

SHAMPO PËR BALANCIM



KUR TË PËRDORET
Ideale për okë të yndyrshëm, kundër sebumit të tepërt.

SI TË PËRDORET
Përdore produktin në okë të lagët. Fërkojë derisa të formohet një shkumë e
butë dhe shpërlaje me shumë ujë.

ÇKA PËRMBAN
NNjë përzierje e surfaktantëve të bazuar në kokosit të ëmbël dhe zinkut
veçanërisht i përshtatshëm për lëkurën e irrituar dhe zbokthin.

Menthol për të dhënë një efekt të këndshëm të freskët

Phyto-complex me veprim pastures duke u bazuar në xhenxhel, Bowellia
dhe rrush të kuq për të ndihmuar në uljen e prodhimit të tepërt të sebumit.

Ekstraktet e Tumëzës dhe të bimës Burdok me veprime pastruese të jepin
një ndjenjë të freskët të mirëqenies.

SHËNIMESHËNIME
BioKap® Belleza bio garanton që nuk përmban: PEG, silikonë, parabens,
aroma sintetike apo SLES, nikel dhe është e testuar dermatologjikisht.

Formulë vegjetariane pa përbërës të kafshëve.

Paketimi përmban: 200ml
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97.71% të përbërsve me origjinë natyrale.
Çertikuar nga Ecocert Greenlife - çertikimi më i rëndësishëm
në botë për produktet e trupit.

Është formuluar me emulsikues dhe agjentë natyrorë të kondicionimit
për të siguruar ushqimin, mbrojtjen dhe përmbajtjen e mirë të okëve.

98% të përbërësve të përgjithshëm janë me origjinë natyrale.

Është produkt plotësisht i qëndrueshëm edhe në paketim.

– Etiketa në të gjelbër PE nga kallami i sheqerit;

– Paketimi 100% i riciklueshëm, letër FSC nga pyje të menaxhuara në
mëmënyrë të qëndrueshme.
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Me arra të gjelbërta dhe tërshër

Restructuring Conditioner hidraton,
kreh dhe ushqen okët pa i peshuar 
poshtë. Formulë organike, 
e certikuar nga Cosmos Organic,
përmban ekstrakt të tërshërës që
ndihmon në ndihmon në ristrukturimin e okëve
dhe shmang formimin e skajeve
të ndara.

BALSAM RISTRUKTURUES



KUR TË PËRDORET
Pas shamposjes për të ushqyer dhe kontrolluar okët duke u dhënë shkëlqim
dhe lehtësi për ti menaxhuar.

SI TË PËRDORET
Pas shamposjes, përdorë një sasi të vogël të produktit mbi okë të lagura 
dhe me butësi fërkoje mbi të gjithë gjatësinë e tyre. Shpërlaje me shumë ujë
dhe thani okë sipas dëshidhe thani okë sipas dëshirës.

ÇKA PËRMBAN
Fito-kompleks nga arrat e gjelbra: Mbron ngjyrën e okëve nga stresi
oksidues dhe rrezeve UV duke ruajtur pamjen dhe shkëlqimin e saj.

Tërshërë organike: Zbutës dhe veprim të lehtë.

Trehalozë: Sheqer që i jep hidratim gjatësive veçanërisht i përshtatshëm në
rast të okëve të thatë.

VVaji Babassu: Rrjedhin nga arrat e palmës Babassunga pylli i Amazonës
braziliane. Ka veti qetësuese, veti elastike dhe antioksiduese.

Gjalpë Murumuru: marrë nga farat e një palme me origjinë nga Amazona
Brazilian. Ka veti qetësuese, zbutëse, elastike dhe antioksiduese. Ideale për
të ushqyer okët e thatë, të brishtë ose kaçurrelat.

SHËNIME
BioKap Belleza bio garanton që nuk përmban: PEG, silikonë, parabens, aroma
sisintetike apo SLES, nikel dhe është i testuar dermatologjikisht.

Formulë vegjetariane pa përbërës të kafshëve.

Paketimi përmban: 200 ML
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97.71% të përbërsve me origjinë natyrale.
Çertikuar nga Ecocert Greenlife - çertikimi më i rëndësishëm
në botë për produktet e trupit.

Në fund, prania e ekstraktit të bajameve sjellë butësi dhe shkëlqim.

Ultra Mild Shampoo është e përshtatshme për të gjitha llojet e okëve dhe për
tërë familjen, madje edhe për të vegjlit. Është formulë e butë që nuk i djeg sytë.

Përmban 97% të përbërësve të origjinës natyrale baza e tij e pastrimit është
e shpejt e biodegradueshme dhe aroma vjen nga vaji natyral.

Është tërësisht produkt i qëndrueshëm në pako.

– – Etiketa në të gjelbër PE nga nga kallami i sheqerit;

– Paketimi 100% i riciklueshëm letër FSC nga pyje të menaxhuara në
mënyrë të qëndrueshme.
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Me sheqerna nga drithërat

Ultra Mild Biokap Belleza bio Shampoo është
ideale për larje të shpesht dhe përdorim ditor.
Formula e tij organike e certikuar nga
Cosmos Organic, përmban Sheqernat e
drithërave që butë i pastron dhe i mbanë okët
ttë hidruar dhe mundesoht të krihen lehtë.
Falë Fito compleksit të marrë nga gështenjat
e gjelbëra mbron okët nga agjentët e jashtëm
dhe e mbron ngjyrën e tyre.

SHAMPO DELIKATE E BUTË



KUR TË PËRDORET
E përshtatshme për përdorim ditor.

SI TË PËRDORET
Përdore produktin në okë të lagët, masazho deri sa të formon shkumë të lehtë
dhe shpërlaje me shumë ujë.

ÇKA PËRMBAN
PPërzierje të surfokantëve të ëmbël nga sheqeri që i japin okëve hidratim dhe
butësi.

Fito kompleks i marrë nga gështenjat e gjelbëra që mbrojnë ngjyrën e okëve
nga stresi oksidativ dhe rrezet, duke e mbrojtur dukjen dhe shkëlqimin.

Një kondicioner plotësisht natyral i bërë nga goma guar që të përmirësojë
krehjen.

SHËNIME
BioBioKap® Belleza bio garanton që nuk përmban: PEG, silikonë, parabens,
aroma sintetike apo SLES, nikel dhe është i testuar dermatologjikisht.

Formulë vegjetariane pa përbërës të kafshëve.

Paketimi përmban: 200 ML
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97.71% të përbërsve me origjinë natyrale.
Çertikuar nga Ecocert Greenlife - çertikimi më i rëndësishëm
në botë për produktet e trupit.

Surfektantet e arrës së kokosit, pastrojnë butësisht kokën duke respektuar
ekuilibrin e saj.

Përmban mbi 97% të përbërësve me origjinë natyrore, baza e saj e pastrimit
biodegradohet shpejt dhe aroma vjen nga vajrat thelbësorë natyrale.

Është produkt plotësisht i riciklueshëm edhe paketimi.

– 100% shishe e ricikluar pas-konsumimit;

– – Etiketa të gjelbër PE nga kallami i sheqerit;

– Paketimi 100% i riciklueshëm letër FSC nga pyje të menaxhuara në
mënyrë ricikluese.

 

Me Turmerik dhe Horseteail*

Ky shampo me formulën e tij organike,
të certikuar nga Cosmos Organic,
përmban përbërës të veçantë aktiv, bazuar
në peptidet nga rizomet e Turmerikut dhe
në bimën Horsetail*, e pasur me silikon, 
ttë cilat së bashku aktivizojnë dhe forcojnë
okët duke iu dhënë atyre pamje më të plotë
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SHAMPO PËR FORCIM 



KUR TË PËRDORET
Ideale për okë të brishtë dhe të sheshtë. Gjithashtu i përshtatshëm në rast
të humbjes së tepërt të okëve.

SI TË PËRDORET
Përdor produktin mbi okë të lagura, fërkoje derisa të formojë një shkumë
të butë dhe shpërlajë me shumë ujë.

ÇÇKA PËRMBAN
Një përzierje e surfaktantëve të ëmbla të kokosit, për të ndjerë butësi në
okë gjatë dhe pas pastrimit. Flokët janë të pasuruar, të butë, me shkëlqim
dhe lehtë të krehur.

Ekstrakti i shafranit të Indisë, ka veprim rigjallërimi në strukturën e okëve.

Bima Horsetail, shumë e pasur me silikonë dhe minerale të tjera, e dobishme
në formimin dhe remineralizimin e thonjve dhe okëve. Ka një efekt
fforcues dhe rigjallërues në okët e brishtë dhe të dëmtuar.

Paketimi përmbna: 200 ML
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97.71% të përbërsve me origjinë natyrale.
Çertikuar nga Ecocert Greenlife - çertikimi më i rëndësishëm
në botë për produktet e trupit.

Përfundimisht, vajrat thelbësorë të trumzës dhe livandos, me veprim të
pastrimit, e bën produktin në veçanti të përshtatshme për pishina dhe
palestra.

Përmban mbi 97% të përbërësve me origjinë natyrale, baza e pastrimit
biodegradohet shpejt dhe aroma vjen nga vajrat thelbësorë natyrale.

Është produkt plotësisht i riciklueshëm edhe paketimi.

– 100% shishe e – 100% shishe e ricikluar pas-konsumimit;

– Etiketa të gjelbër PE nga kallami i sheqerit;

– Paketimi 100% i riciklueshëm letër FSC nga pyje të menaxhuara në
mënyrë ricikluese.

 

Me levander dhe thyme*

Shower Shampo, është e përkryer për
higjienën ditore të tërë familjes. Falë
proteinave të grurit, pastron butësisht,
e zbutë lëkurën dhe i jep okëve volum
dhe shkëlqim. Formula e saj organike e
ccertikuar nga Cosmos Organic,
përmban lule misri dhe ujë livandome
veti qetësuese.
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SHAMPO DUSHI



KUR TË PËRDORET
Për shkak të butësisë, sugjerohet për higjienë ditore të tërë familjes.
Në veçanti është e përshtatshme për higjienë personale të atyre që shkojnë
në pishina dhe palestra.

SI TË PËRDORET
Përdore produktin në okë të lagura, masazhoni derisa të formohet një
shshkumë e butë dhe shpërlaje me shumë ujë.

ÇKA PËRMBAN
Një përzierje të surfaktantëve me origjinë bimore, në veçanti e
përshtatshme për lëkurë të ndjeshme.

Ujë organik livande, me një veprim qetësues, astringent dhe rigjenerues.

Trumzë organike dhe vaj esencial i livandësme një veprim pastrimi,
antiseptik dhe qetësues.

Ujë Ujë të lules së misrit me një veprim qetësues, antiseptik dhe tonikues.

Proteina të grurit  me një veprim kondicionimi, ato forcojnë, i japin volum
dhe i bënë okët lehtë për tu krehur dhe me shkëlqim.

SHËNIME
BioKap® Belleza bio garanton që nuk përmban: PEG, silikonë, parabens,
aroma sintetike apo SLES, nikel dhe është i testuar dermatologjikisht.

Formulë vegjetariane pa përbërës të kafshëve.

PPaketimi përmban: 200 ML
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97.71% të përbërsve me origjinë natyrale.
Çertikuar nga Ecocert Greenlife - çertikimi më i rëndësishëm
në botë për produktet e trupit.

Për më shumë, Mentolli dhe Eucalyptus dhe vajit esencial te të pemës së çajit
përmbushin një ndjenjë të mirëqenies dhe freskisë. Flokët janë të butë,
të lehtë dhe me shkëlqim.

Përmban mbi 98% të përbërjeve me origjinë natyrale, baza e saj e pastrimit
është i biodegradueshëm shpejt dhe aroma vjen nga vajrat thelbësorë natyrorë.

Është produkt plotësisht i riciklueshëm edhe paketimi.

– 100% shishe e – 100% shishe e ricikluar pas-konsumimit;

– Etiketa të gjelbër PE nga kallami i sheqerit;

– Paketimi 100% i riciklueshëm letër FSC nga pyje të menaxhuara në
mënyrë ricikluese.

 

Me Zink dhe Vajra Esanciale

Ky shampo rekomandohet kundër ndjesisë
së kruajtjes dhe zbokthit të butë. Formula
e tij organike, e certikuar nga Cosmos
Organic, përmban kripë zinku që e
kombinuar me aminoacid me origjinë
bimobimore ndihmon për të luftuar shtresat
e zbokthit dhe pastrimin e lëkurës.
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SHAMPO PËR PASTRIM
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KUR TË PËRDORET
Në rast të kruajtjes dhe të zbokthit të butë.

SI TË PËRDORET
Përdore produktin në okë të lagura, masazhoni derisa të formohet një
shkumë e butë dhe shpërlajë me shumë ujë.

ÇKA PËRMBAN
NNjë përzierje e kokosit të ëmbël dhe surfaktant veçanërisht i përshtatshëm
për lëkurën e irrituar dhe zbokthin.

Mentoll për të dhënë një efekt të këndshëm të freskët.

Zink PCA: Me këtë kripë, zink është më shumë bio e shfrytëzueshme, duke
stimuluar rinovimin e lëkurës dhe forcimin e funksionit të pengesave.

Eucalyptus dhe vajrat esenciale të pemës së çajit me veprim të pastrimit.

SHËNIME
BioBioKap® Belleza bio garanton që nuk përmban: PEG, silikonë, parabens,
aroma sintetike apo SLES, nikel dhe është i testuar dermatologjikisht.

Formulë vegjetariane pa përbërës të kafshëve.

Paketimi përmban: 200 ML



 Pa amoniak 
 Pa resorcin
 Pa parabene   

 Testuar për nikel 
 Testuar dermatologjikisht
 I përshtatshëm për vegjetarian  

Me TRICOREPAIR një kompleks me proteinë orizi, shelgje dhe acide
lipolike të frutave, e pasur me vaj Argani nga ferma organike, ushqen
okët dhe i bënë ato më të buta dhe me shkëlqim

KUR TË PËRDORET
Për të mbuluar thinjat në mënyrë të përkryer, menjëherë që në përdorimin
e parë, po ashtu edhe për qëndrueshmëri të gjatë ngjyrës.

SISI TË PËRDORET
Përdorimi i ngjyrës BioKap Nutricolor është shumë praktike. Thjesht,
në shishen Nutrix hidhni përmbajtjen e ngjyrës nga tubi dhe tundeni
mirë të gjithë përmbjtjen. Pastaj visheni mantelin mbrojtës dhe lloni
procesin e ngjyrsojes, gjithmonë duke ndjekur udhëzimet në pako.
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Ngjyra të ngrohta, me shkëlqim dhe
natyrale.

BioKap Nutricolor Hair Dye është një
aleat me vlerë për ngjyrosjen dhe
bukurinë e okëve. Formula e saj
ekskluzive me përbërës bimor dhe
ttolerueshmëri të lartë ndaj lëkurës,
ushqen dhe riparon okët gjatë
ngjyrosje, duke i mbuluar thinjat në
mënyrë të përkryer.

BIOKAP NUTRICOLOR 



ÇKA PËRMBAN
Përmban TRICOREPAIR një kompleks me proteina orizi me një veprim
ristrukturimi, derivati i shelgut me veprim mbrojtës ndaj ngjyres dhe acide
lipolike të frutave që kujdesen për lëkurën e kokës gjatë aplikimit të ngjyrës.
Falë përmbajtjes së lartë të acideve yndyrore të pangopura dhe vitaminës E,
vaji Argan mbron, ristrukturon dhe i bën okët të brishtë më shkëlqim.

PPërmban vaj Argani, proteina bimore gruri, soje, oriz dhe tërshërë,
Lactosafe (acide lipolike të frutave me efek në zbutjen e lëkurës)
dhe ekstrake shelgu.

SHËNIME
Pa amoniak, Resorcin dhe Parabene.
E testuar për Nikel. E testuar në mënyrë dermatologjike.

Para se ta përdorni produktin, me kujdes lexoni udhëzimet në pako.
Gjithmonë bëniGjithmonë bëni testin e ndjeshmërisë 48 orë para çdo aplikimi.

Paketimi përmban: 140 ML                                                                 22 nuanca
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Me TRICOREPAIR një kompleks me proteinë orizi, shelgje dhe acide
lipolike të frutave, e pasur me vaj Argani nga ferma organike,
ushqen okët dhe i bënë ato më të buta dhe me shkëlqim.

KUR TË PËRDORET
Për të mbuluar thinjat në mënyrë të përkryer, menjëherë që në
përdorimin e parë, po ashtu ka qëndrueshmëri të ngjyrës për një
pëpëriudhë të gjatë kohore.

SI TË PËRDORET
Përdorimi i ngjyrës BioKap Nutricolor është shumë praktik. Thjesht,
në shishen Nutrix hidhni përmbajtjen e ngjyrës nga tubi dhe tundeni
mirë të gjithë përmbjtjen. Pastaj visheni mantelin mbrojtës dhe lloni
procesin e ngjyrsojes, gjithmonë duke ndjekur udhëzimet në pako.

Ngjyra të ngrohta, me shkëlqim dhe
natyrale

Formula ekskluzive e Biokap Nutricolor
Delicato Hair Dye, me përbërës bimor
dhe tolerueshmëri të lartë ndaj lëkurës,
ushqen dhe riparon okët gjatë
ngjyngjyrosje, duke i mbuluar thinjat në
mënyrë të përkryer.

 Testuar për nikel 
 Testuar dermatologjikisht
 I përshtatshëm për vegjetarian  
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 Pa amoniak 
 Pa resorcin
 Pa parabene   

NUTRICOLOR DELICATO
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ÇKA PËRMBAN
Përmban TRICOREPAIR një kompleks me proteina orizi me një veprim
ristrukturimi, derivati i shelgut me veprim mbrojtës ndaj ngjyres dhe
acide lipolike të frutave që kujdesen për lëkurën e kokës gjatë
aplikimit të ngjyrës. Falë përmbajtjes së lartë të acideve yndyrore të
pangopura dhe vitaminës E, vaji Argan mbron, ristrukturon dhe i bën
okët okët të brishtë më shkëlqim.

SHËNIME
Pa Ammoniak, Resorcin, Parabene dhe Para-Phenylenediamnie*.
Pa parfum. E testuar për Nikel.

Para se ta përdorini produktin, me kujdes lexoni udhëzimet në pako.
Gjithmonë bëni testin e ndjeshmërisë 48 orë para çdo aplikimi.

Paketimi përmban: 140 ML

14 nuan14 nuanca



 Pa amoniak 
 Pa resorcin
 Pa parabene   

 Testuar për nikel 
 Testuar dermatologjikisht
 I përshtatshëm për vegjetarian  
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Ngjyrat e BioKap Nutricolor Delicato Rapid janë formuluar me
TRICOREPAIR complex dhe vaj Argani bio. Tricorepair complex
përmban proteina të orizit me një veprim ndërtimi dhe rigjenerimi
ngjashëm me keratinën, ekstrakt shelgu që mbron okët nga rrezet
UV dhe dekolorimi (fshierja e ngjyres) dhe acide lipolike të frutave
që nbrojnë lëkurën e kokës gjatë ngjyrosjes dhe e bëjnë atë të
përspërshtatshme edhe për lëkurën më delikate.

Vaj i Arganit hidraton, qetëson dhe mbron lëkurën e kokës, ushqen
thellë okët, duke i bërë ato të buta dhe me shkëlqim.

KUR TË PËRDORET
Për të mbuluar thinjat në mënyrë të përkryer, menjëherë që në
përdorimin e parë, po ashtu ka qëndrueshmëri të ngjyrës për një
përiudhë të gjatë kohore.

Ngjyra të ngrohta, me shkëlqim dhe
natyrale për një proces të ngjyrosjes
që zgjatë vetëm 10 minuta.

Të gjithë përbërësit cilësor të BioKap për
një proces të ngjyrosjes që zgjatë
vetëm 10 minuta.
NNjë risi e krijuar për ata që duan një
ngjyrosje të shpejtë: me të gjitha
përbërësit cilësor të BioKap. Falë
përqendrimit të lartë të pigmentimi,
mjafton që ngjyra në okë të mbahet
vetëm 10 MINUTA.

DELICATO RAPID



SI TË PËRDORET
Përdorimi i ngjyrës BioKap Nutricolor është shumë praktik. Thjesht,
në shishen Nutrix hidhni përmbajtjen e ngjyrës nga tubi dhe tundeni
mirë të gjithë përmbjtjen. Pastaj visheni mantelin mbrojtës dhe lloni
procesin e ngjyrsojes, gjithmonë duke ndjekur udhëzimet në pako.

ÇKA PËRMBAN
PPërmban TRICOREPAIR një kompleks me proteina orizi me një veprim
ristrukturimi, derivati i shelgut me veprim mbrojtës ndaj ngjyres dhe
acide lipolike të frutave që kujdesen për lëkurën e kokës gjatë
aplikimit të ngjyrës. Falë përmbajtjes së lartë të acideve yndyrore të
pangopura dhe vitaminës E, vaji Argan mbron, ristrukturon dhe i bën
okët të brishtë më shkëlqim.

SHËNIME
PPa Ammoniak, Resorcin, Parabene dhe Para-Phenylenediamnie*.
Pa parfum. E testuar për Nikel.

Para se ta përdorini produktin, me kujdes lexoni udhëzimet në pako.
Gjithmonë bëni testin e ndjeshmërisë 48 orë para çdo aplikimi.

Paketimi përmban: 135 ML  
12 nuanca
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Distributor për Kosovë N.T "A-Life" 

Çagllavicë Prishtinë, Kosovë

www.a-life.co
email: info@a-life.co
+383 45 108 102
+383 44 701 366+383 44 701 366
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