
WŁOSY PIĘKNE Z NATURY

BE ECO to wegańskie, przyjazne środowisku, 
specjalistyczne kosmetyki do pielęgnacji włosów, 
stworzone na bazie składników pochodzenia natu-
ralnego (minimum 94% składu). Nie zawierają takich 
substancji jak: SLS, SLES, oleje mineralne, silikony, pa-
rabeny, sztuczne barwniki i PEG, a ich formuły zosta-
ły opracowane zgodnie  z zachowaniem równowa-
gi PEH BALANCE, co oznacza doskonałe 
zbalansowanie składników: protein, emolientów i hu-
mektantów.  To właśnie ich odpowiednie proporcje 
są podstawą utrzymania idealnej kondycji włosów. 
Każda z wymienionych grup składników ma określo-
ne zadanie: 
Proteiny odbudowują strukturę włosa, wypełniając 
mikrouszkodzenia. Dzięki nim włosy stają się moc-
niejsze i odzyskują zdrową objętość.
Emolienty tworzą warstwę ochronną, zabezpiecza-
jąc przed działaniem czynników zewnętrznych i utra-
tą wody. Nadają włosom miękkość, gładkość 
i elastyczność. 
Humektanty działają nawilżająco, dzięki zdolności 
wiązania wody i magazynowania jej we włosach. 
Sprawiają, że włosy są odpowiednio nawodnione 
i odzyskują blask.

CZAS NA ECO REWOLUCJĘ W ŚWIECIE ŚWIADOMEJ PIELĘGNACJI WŁOSÓW! PROFESJONALNA 
MARKA FRYZJERSKA MILA PRO PRZEDSTAWIA BE ECO – NOWĄ SERIĘ EKOLOGICZNYCH 
KOSMETYKÓW INSPIROWANYCH NATURĄ. TO RECEPTA NA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
RÓŻNYCH TYPÓW WŁOSÓW, STWORZONA W OPARCIU O RECEPTURY PEH BALANCE, 
Z ZACHOWANIEM ZRÓWNOWAŻONEGO PODEJŚCIA DO ŚRODOWISKA.

BE ECO OD MILA PROFESSIONAL W ELLE

Produkty BE ECO to 3 linie, z których każda rozwiązuje inne problemy i sprawia, 
że świadoma pielęgnacja włosów przynosi oczekiwane efekty. Linia proteinowo-
-humektantowa Pure Volume, o zapachu różowego pieprzu i mięty, oczyszcza i na-
daje objętość, regulując wydzielanie nadmiaru sebum i zapobiegając strączkowa-
niu. Emolientowa linia SOS Nutrition o nutach imbirowo-drzewnych dba 
o regenerację włosów, rozwiązując problemy z szorstkością, kołtunieniem i pusze-
niem. Humektantowo-emolientowa linia Water Shine o świeżym zapachu zielonego 
ogórka i limonki niweluje suchość i brak połysku, intensywnie nawilżając włosy. 
Dowodem na jakość i skuteczność działania produktów BE ECO są wyniki badań 
aplikacyjnych przeprowadzonych pod nadzorem lekarza dermatologa dostępne 
na: www.milapro.eu

Produkty BE ECO dostępne w sklepach Fale Loki Koki oraz wybranych salonach fryzjerskich. 

ECO OPAKOWANIA 
WYKONANE 

Z TRZCINY CUKROWEJ 
I ETYKIETY POWSTAŁE 

Z ODPADU 
DRZEWNEGO SĄ 

ZGODNE 
Z KONCEPCJA LESS 
WASTE I STANOWIĄ 

IDEALNE DOPEŁNIENIE 
PRZEWODNIEJ MYSLI 

– BE ECO! 
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