W zgodzie
z naturą
Kosmetyki BE ECO to prawdziwa rewolucja w świecie świadomej pielęgnacji włosów. Mila Pro, jako
pierwsza profesjonalna marka fryzjerska, wprowadziła ekoprodukty oparte na równowadze PEH.
Inspiracją do ich zaprojektowania była sama natura, a nadrzędnymi celami – stworzenie recepty na
rozwiązywanie problemów osób o różnych typach włosów oraz dbałość o naszą planetę.
PIELĘGNACJA W DUCHU EKO
BE ECO to seria, która powstała z myślą
o odpowiedzialnych konsumentkach, poszukujących pielęgnacji tożsamej z wyznawanymi wartościami. To specjalistyczne,
przyjazne środowisku, wegańskie kosmetyki, stworzone na bazie składników pochodzenia naturalnego, niezawierające takich
substancji, jak: SLS, SLES, oleje mineralne,
silikony, parabeny, sztuczne barwniki, PEG.
Ich receptury zostały opracowane z uwzględnieniem zasad PEH BALANCE. Oznacza to,
że produkty dostarczają włosom właściwej
ilości protein, emolientów i humektantów,
dzięki czemu włosy pozostają w doskonałej kondycji. Każda z wymienionych grup
składników ma ściśle określone zadanie.

Opakowania produktów BE ECO
wykonane są z trzciny cukrowej,
co stanowi idealne dopełnienie
przewodniej myśli – BE ECO

Proteiny odpowiadają za odporność na zniszczenia oraz wypełniają mikrouszkodzenia
w strukturze włosa. Emolienty tworzą na
włosach warstwę ochronną, zabezpieczając
przed działaniem czynników zewnętrznych

i utratą wody. Humektanty to substancje nawilżające, które wiążą się z cząsteczkami wody.
Mają stosunkowo niewielkie rozmiary i dzięki
temu wnikają w głębokie warstwy włosa.

RECEPTA NA PROBLEMY
TWOICH WŁOSÓW!
BE ECO to trzy linie. Każda z nich, dzięki
idealnie dobranym składnikom aktywnym,
rozwiązuje inne włosowe problemy i sprawia, że świadoma pielęgnacja włosów przynosi oczekiwane efekty.
Proteinowo-humektantowa linia Pure Volume intensywnie oczyszcza włosy i nadaje
im naturalną objętość, niwelując jednocześnie

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

problemy związane ze strączkowaniem i wydzielaniem nadmiaru sebum. Emolientowa linia SOS Nutrition, wnikając głęboko
w strukturę włosów, regeneruje je, redukuje
szorstkość, kołtunienie i puszenie. Humektantowo-emolientowa linia Water Shine
pomaga uporać się z brakiem połysku i suchością, błyskawicznie nawilżając i odnawiając
powierzchnię włókien włosowych.
Każda z linii wyróżnia się ciekawymi nutami zapachowymi, które nadają produktom
niepowtarzalnego charakteru i dostarczają przyjemności oraz wyjątkowych doznań sensorycznych podczas zabiegów
pielęgnacyjnych.
Więcej informacji na: www.milapro.eu

