
CZYM JEST TAJEMNICZY PEH ? 
To skrót od pierwszych liter grup składników, które muszą 
znaleźć się w pielęgnacji, aby utrzymać doskonałą kondy-
cję włosów. P to proteiny, czyli tzw. „cegiełki”, które odbu-
dowują strukturę włosa, wypełniając mikrouszkodzenia. 
E to emolienty, tworzące na włosach warstwę ochronną, 
zabezpieczającą włosy przed odparowywaniem wody  
i działaniem czynników zewnętrznych. H to natomiast hu-
mektanty - składniki nawilżające, które wiążą się z czą-
steczkami wody i magazynują ją we włosach.

M I L A  P R O F E S S I O N A L  W  G L A M O U R

NATURALNIE ZDROWE WŁOSY 
Taki efekt zapewnia świadoma pielęgnacja z kosmetykami z serii BE ECO! 

Profesjonalna marka fryzjerska Mila Pro stworzyła specjalistyczne eko produkty, inspirowane 
naturą, których celem numer jeden jest rozwiązywanie problemów różnych typów włosów, 

w oparciu o zasady PEH BALANCE. Wszystko to z myślą o świadomych konsumentach! 

Oczyszczanie i objętość 
Linia Pure Volume –  uzupełnia 

niedobory protein  
i humektantów. 

Rozwiązuje problemy: 
niskoporowatość, 

strączkowanie, przetłuszczanie. 
Zapach: różowy pieprz i mięta.

Nawilżenie
Linia Water Shine - uzupełnia 

niedobory himektantów  
i emolientów. 

Rozwiązuje problemy:  
brak połysku, suchość. 

Zapach: zielony ogórek i limonka.

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

Regeneracja 
Linia SOS Nutrition – uzupełnia 

niedobory emolientów . 
Rozwiązuje problemy: szorstkość, 

kołtunienie, puszenie się. 
Zapach: imbirowo-drzewny.

PAMIĘTAJ O BALANSIE!
W świadomej pielęgnacji, najbardziej istotną kwestią jest 
zachowanie balansu pomiędzy proteinami, emolientami  
i humektantami. Należy pamiętać o uzupełnianiu ich nie-
doborów, ale również dbać o to, aby składników z po-
szczególnych grup, nie pojawiło się w codziennej pielę-
gnacji zbyt dużo. Stosowanie produktów BE ECO pomaga 
w osiągnięciu równowagi PEH, gdyż zamknięte są w nich 
idealnie skomponowane składniki z każdej z wymienio-
nych grup. Wystarczy zdefiniować problemy swoich wło-
sów i działać! 

WIELOWYMIAROWA EKO PIELĘGNACJA
BE ECO to 3 linie, rozwiązujące różne włosowe proble-
my. Pure Volume reguluje wydzielanie sebum, zapobiega 
strączkowaniu. Linia SOS Nutrition niweluje szorstkość, 
kołtunienie i puszenie. Water Shine redukuje suchość  
i nadaje połysk. Receptury produktów w min. 94% opie-
rają się na składnikach pochodzenia naturalnego i są  
w 100% wegańskie. Nie zawierają takich substancji jak 
SLS, SLES, silikony, parabeny, oleje mineralne, PEGi. Myśl 
BE ECO dopełniają opakowania, stworzone z trzciny cu-
krowej oraz etykiety, powstałe z celulozy drzewnej. 


