MILA PROFESSIONAL W GALI

W STRONĘ NATURY

TAKI ZWROT MA SENS TYLKO WTEDY, GDY ZAKŁADA KONSEKWENCJĘ. I WŁASNIE TAKĄ
DROGĘ OBRAŁA MARKA MILA PRO. JAKO PIERWSZA PROFESJONALNA MARKA FRYZJERSKA
STWORZYŁA EKOLOGICZNE PRODUKTY, OPARTE NA RÓWNOWADZE PEH, UMOŻLIWIAJĄCE
ŚWIADOMĄ PIELĘGNACJĘ WŁOSÓW, W ZGODZIE Z KONCEPCJĄ LESS WASTE.
BE ECO to nowa seria przyjaznych środowisku specjalistycznych kosmetyków do
włosów, których formuły zostały stworzone, by rozwiązywać konkretne problemy
włosów zachowując zasadę PEH BALANCE. Oznacza to, że dzięki doskonale dobranym składnikom aktywnym dostarczają
włosom właściwej ilości protein, emolientów i humektantów. Każda z wymienionych
grup składników ma określone zadanie:
Proteiny odbudowują ubytki w strukturze
włosów. Dzięki nim włosy stają się moc-

niejsze i odzyskują naturalną objętość.
Emolienty tworzą na włosach film ochronny i są kołem otaczającym wymieniające
się między sobą proteiny i humektanty.
Nadają włosom miękkość, gładkość i elastyczność.
Humektanty to składniki nawilżające. Mają zdolność do wiązania się z cząsteczkami wody i magazynowania jej we włosach, co sprawia że są one odpowiednio
nawodnione i odzyskują blask.
Receptury produktów BE ECO w min. 94%

opierają się na najwyższej jakości składnikach pochodzenia naturalnego i są w 100%
wegańskie. Nie zawierają takich substancji jak: SLS, SLES, oleje mineralne, silikony, parabeny, sztuczne barwniki i PEG.
Dopełnieniem filozofii BE ECO są w pełni
recyklingowalne opakowania stworzone
z brazylijskiej trzciny cukrowej oraz etykiety z folii Forest Film powstałej z odpadu drzewnego. Zastosowanie takich rozwiązań sprzyja redukcji CO 2 oraz
ograniczeniu zasobów ropy naftowej.

BE ECO to 3 linie, z których każda rozwiązuje inne problemy, co w rezultacie przynosi oczekiwanie efekty
świadomej pielęgnacji włosów.

PROTEINOWO -HUMEKTANTOWA LINIA PURE VOLUME
o zapachu różowego pieprzu i mięty głęboko oczyszcza
włosy. Zawarte w składzie proteiny z pszenicy i keratyna pozwalają uporać się z problemem braku objętości.
Produkty zapobiegają również przetłuszczaniu i strączkowaniu się włosów.

EMOLIENTOWA LINIA SOS NUTRITION o orientalnych imbirowych nutach niweluje szorstkość, kołtunienie się
i puszenie. Wszystko to za sprawą receptury opartej na
olejach - ze słodkich migdałów, z oliwek, olejku arganowym, które zapewniają regenerację i wygładzają włosy.

HUMEKTANTOWO -EMOLIENTOWA
LINIA WATER SHINE o przyjemnej woni limonki połączonej ze świeżym ogórkiem rozwiązuje problemy związane z suchością i brakiem połysku. Odpowiednie nawilżenie zapewniają m.in. d-pantenol, sok z liści aloesu oraz
kwas hialuronowy.

Produkty dostępne w sklepach Fale Loki Koki oraz w wybranych salonach fryzjerskich.
Więcej informacji na stronie www.milapro.eu
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