to działa!
Skutecznośc produktów
i rozwiązanie problemów
z włosami potwierdzają
badania aplikacyjne. Wyniki
dostępne są na stronie
www.milapro.eu

ometyki BE ECO marki Mila Pro zostały stworzone
z myślą o świadomych i odpowiedzialnych konsumentach, dla których troska o środowisko jest nadrzędną
wartością. Inspiracją do ich zaprojektowania była sama natura,
a głównymi celami - stworzenie recepty na problemy osób
o różnych typach włosów oraz dbałość o naszą planetę.
Ich receptury w ponad 94% opierają się na najwyższej jakości
składnikach pochodzenia naturalnego i są w 100% wegańskie.

P

rodukty podzielone zostały na 3 linie, z których każda
rozwiązuje inne problemy i sprawia, że dobrana
do potrzeb pielęgnacja włosów przynosi
oczekiwane efekty. Pure Volume to oczyszczająca linia proteinowo-humektantowa, która jest
odpowiedzią na problemy związane z brakiem
naturalnej objętości i przetłuszczaniem się
włosów. Linia emolientowa SOS Nutrition
regeneruje włosy oraz niweluje szorstkość,
kołtunienie i puszenie. Głównym zadaniem linii
humektantowo-emolientowej Water Shine jest
głębokie nawilżenie, dzięki któremu rozwiązane
zostają problemy z suchością i brakiem połysku.

F

ormuły kosmetyków, bogate w składniki aktywne,
pomagają w przywróceniu włosom dobrej kondycji.
Wszystko to za sprawą równowagi PEH BALANCE,
czyli balansu pomiędzy proteinami, emolientami
i humektantami. Każda z wymienionych grup składników
ma określone zadanie w pielęgnacji włosów. Proteiny
rekonstruują i odbudowują strukturę włosów, nadając im
objętość. Emolienty tworzą warstwę ochronną, zabezpieczając przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych
i utratą wody. Humektanty działają nawilżająco, dzięki
zdolności wiązania wody i magazynowania jej we włosach.
Odpowiednie proporcje składników
z wszystkich grup pomagają w utrzymaniu równowagi PEH. Wystarczy zdefiniować problemy swoich włosów i działać!
Dopełnieniem przewodniej myśli BE ECO
jest zastosowanie opakowań wykonanych
z bioplastiku – z rosnącej w Brazylii trzciny
cukrowej – oraz etykiet stworzonych
z celulozy drzewnej. Wszystko po to,
aby nasza planeta była bezpiecznym
miejscem do życia.

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

Fot. Materiały prasowe
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Świadoma
pielęgnacja
włosów

BE ECO to specjalistyczne, przyjazne środowisku
kosmetyki do pielęgnacji włosów stworzone
na bazie składników pochodzenia naturalnego.
Ich receptury oparte na proteinach, emolientach
i humektantach, opracowane są zgodnie
z zasadą równowagi PEH BALANCE.

