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Ewa Chodakowska

stworzyła z ekspertami naturalne kosmetyki beBIO

W kwietniu 2019 roku Ewa Chodakowska wspólnie z zespołem pasjonatów wszystkiego, co naturalne
wprowadza na polski rynek nową, wyjątkową markę kosmetyków do codziennej pielęgnacji.
beBIO to produkty, które powstały z miłości do naturalności. Znana trenerka, we współpracy z ekspertami
kosmetycznymi stworzyła żele, balsamy i dezodoranty, w których kryje się ponad 99% składników pochodzenia
naturalnego. To fenomen na naszym rynku! Pierwsze skrzypce w naturalnych kosmetykach beBIO grają
składniki superfoods, które stosujemy w zdrowej diecie: chia i kwiat japońskiej wiśni, spirulina i chlorella,
jagody goi i granat, migdał, pieprz afrykański, bambus, trawa cytrynowa, siemię lniane, aloes, masło shea
i kokosowe, oleje roslinne, sól morska i o wiele więcej.

Od czego się zaczęło?
Słówko od Ewy Chodakowskiej

Poznałam specjalistów kosmetycznych, którzy uświadomili
mi, jak ważne są składy produktów, które nakładam na ciało
każdego dnia. Od nich dowiedziałam się, że wiele kosmetyków zawiera niebezpieczne dla zdrowia substancje! Jakie?
Formaldehyd i jego pochodne, inne szkodliwe dla zdrowia
konserwanty, a także chemiczne, zbędne substancje takie
jak: pochodne ropy naftowej, silikony i wiele… wiele innych!
Dziewczyny , z którymi jestem w kontakcie w mediach
społecznościowych i w realu też podejmowały tematy
związane z pielęgnacją, sprawiły, że poszukiwałam informacji
i pogłębiałam swoją wiedzę. Szybko zrozumiałam jak wiele
niepotrzebnych i szkodliwych substancji otacza nas każdego
dnia. To był dla mnie szok.
Uprawiam sport i zdrowo się odżywiam. Pomyślałam
więc, że nadszedł czas na świadomą pielęgnację ciała.
Testowałam naturalne kosmetyki dostępne na rynku, niestety
nie zawsze było o nie łatwo. Dlatego we współpracy
z ekspertami kosmetycznymi i pasjonatami zdrowego stylu
życia, stworzyłam naturalne kosmetyki beBIO, które w ponad
99% składają się ze składników pochodzenia naturalnego.
Moim marzeniem było, żeby marka była demokratyczna
- dostępna dla ogromnej większości i tak się stało.

ze składników, które kochają nasze ciało i spełniają wszystkie
nasze pielęgnacyjne potrzeby. Testowaliśmy je na własnej
skórze i śmiało możemy podzielić się z Wami naszym
odkryciem. Według nas naturalne produkty powinny być
możliwe do kupienia na każdym rogu, w przystępnych
cenach. Tacy jesteśmy!
Marka beBIO
Kosmetyki beBIO są zakręcone na punkcie jakości
i naturalności - zawierają ponad 99% składników
pochodzenia naturalnego! Nie ma w nich formaldehydu
i jego pochodnych, parabenów i innych szkodliwych
konserwantów, pochodnych ropy naftowej, silikonów,
PEGów, SLSów, czy ftalanów.
Zamiast tego nasze buteleczki wypełniliśmy składnikami
superfoods, które stosujemy w zdrowej diecie. O Twoją
skórę zatroszczy się: chia i kwiat japońskiej wiśni, spirulina
i chlorella, jagody goi i granat, migdał, pieprz afrykański,
bambus, trawa cytrynowa, siemie lniane, aloes, zdrowe
masła, oleje roślinne i o wiele więcej. beBIO to naturalne
żele do ciała, balsamy i dezodoranty roll on.

Co jest dla nas ważne?
Tak samo jak o Twoje zdrowie, troszczymy się o nasze
miejsce na Ziemi. To dlatego w produkcji kosmetyków
beBIO używamy wody dejonizowanej, która jest
odzyskiwana. Zachowujemy najwyższe standardy jakości
Filozofia marki
i wszystkie kosmetyki testujemy najpierw na własnej
Wierzymy, że wszystko, co nakładamy na skórę ma skórze. Kochamy zwierzęta i rośliny, dlatego wszystkie
znaczenie. Dlatego, każdy z naszych produktów stworzyliśmy nasze żele, balsamy i dezodoranty są całkowicie
wegańskie i nietestowane na zwierzętach.

Naturalne żele pod prysznic beBIO
Naturalne żele pod prysznic beBIO stworzyliśmy,
ponieważ marzyliśmy o naturalnych produktach, które
nie wysuszają i nie podrażniają skóry. Żyjemy aktywnie,
uprawiamy sport i często bierzemy pr ysznic.
Jesteśmy zakręceni na punkcie naturalności,
delikatności i nawilżania już podczas mycia, dlatego
w naszych żelach kryje się aż 99,4% składników
pochodzenia naturalnego, które nawilżają i pielęgnują.
Delikatne składniki myjące uzyskaliśmy między innymi
z oleju kokosowego i nasion rzepaku. Połączyliśmy je
z minerałami z soli morskiej, które zmiękczają skórę,
a dzięki mikro i makro elementom poprawiają jej kondycję.
W naszych żelach znajdziecie także doskonale nawilżający
i kojący podrażnienia - sok z liści aloesu, a także składniki
superfoods zainspirowane zdrową dietą.
Naturalne żele pod prysznic dostępne są w dużych
buteleczkach z pompką (400ml) - do stosowania w domu,
a także w mniejszych tubach (200ml), które są idealne
do zabrania na fitness czy w podróż.

Sok z liści aloesu koi podrażnienia, nawilża i regeneruje.
Ponadto do każdego balsamu dodaliśmy przeróżne
składniki superfoods, które stosujemy w zdrowej diecie.
Naturalne balsamy do ciała dostępne są w dużych
buteleczkach z pompką (400ml) - do stosowania w domu,
a także w mniejszych tubach (200ml), które są idealne
do zabrania na fitness czy w podróż.
Naturalne dezodoranty beBIO roll-on na bazie
naturalnego minerału ałunu
Żyjemy aktywnie, uprawiamy sport, pocimy się.
Poszukiwaliśmy naturalnych, bezpiecznych i skutecznych
dezodorantów. Nie mogliśmy ich znaleźć na rynku,
dlatego takie stworzyliśmy. Jesteśmy zakręceni na
punkcie naturalności i wysokiej jakości, dlatego
w dezodorantach beBIO kr yje się aż 99,4%
składników pochodzenia naturalnego, które skutecznie
zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnego zapachu
i pielęgnują.

Naturalne balsamy do ciała beBIO
Naturalne balsamy do ciała beBIO powstały z myślą
o trwałym nawilżaniu i prawdziwej pielęgnacji ciała przy
każdym użyciu - w odróżnieniu od niektórych kosmetyków,
które tylko optycznie wygładzają, a w konsekwencji
wysuszają skórę. Zależy nam na naturalności, jakości
i skuteczności, dlatego w balsamach beBIO kryje się
aż 99,4% składników pochodzenia naturalnego, które
pielęgnują i prawdziwie nawilżają.

Naturalne dezodoranty beBIO stworzyliśmy na bazie
minerału ałunu, który zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego
zapachu. Nasz kosmetyk to dezodorant, a nie antyperspirant.
Zamiast hamować proces pocenia, zapobiega wydzielaniu
się brzydkiego zapachu. Ałun jest naturalnym środkiem
przeciwdrobnoustrojowym, ma działanie antybakteryjne,
antyseptyczne i ściągające, dlatego nie pozwala
drobnoustrojom rozwijać się w miejscu aplikacji na skórze.
Pamiętajmy - proces pocenia się jest naturalny, sprawia, że
pozbywamy się z organizmu szkodliwych toksyn.

Bogata kompozycja balsamu nawilża i ujędrnia, skóra
każdego dnia staje się piękniejsza i gładsza. Dobroczynne
składniki, które dodaliśmy do naturalnego balsamu do ciała
takie jak: masła shea, kakaowe oraz oleje roślinne
- odżywiają i wzmacniają.

Dezodoranty w spray’u niszczą warstwę ozonową
planety, która chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem
UV, dlatego dezodoranty beBIO są w wygodnej kulce,
idealne do stosowania w domu, a także do zabrania na
fitness i podróż.

Linie beBIO
Wśród naturalnych kosmetyków beBIO znajduje się 5 linii zapachowych, a także linia bezzapachowa dla
osób o wrażliwej skórze i ze skłonnością do alergii. Każda linia kosmetyczna beBIO została wzbogacona o aktywne składniki„superfood”stosowane w zdrowej diecie:
chię i kwiat japońskiej wiśni, które doskonale pielęgnują.
Nasiona Chia są źródłem przeciwutleniaczy oraz kwasów
tłuszczowych omega-3 i omega-6, które odpowiadają za
odbudowę kolagenu. Kwiat japońskiej wiśni koi każdy rodzaj
skóry, odbudowuje warstwę hydrolipidową naskórka, nawilża,
nadaje skórze gładkość, poprawia sprężystość, a na dodatek
wyrównuje koloryt skóry.
spirulinę i chlorellę, które są niezwykle bogatym źródłem
witamin. Algi niebieskie- spirulina działają nawilżająco, łagodząco
i odmładzająco. Wszystko dzięki wysokiemu stężeniu witamin,
minerałów i przeciwutleniaczy. Algi zielone - chlorella mają
działanie oczyszczające, są magazynem kwasów tłuszczowych,
które przyczyniają się m.in. do odbudowy i ochrony naskórka.
jagody goji i granat, , które regenerują i walczą z wolnymi
rodnikami. Jagody goji mają właściwości łagodzące
i regenerujące, przyspieszają proces odnowy naskórka,
nawilżają i zwiększają produkcję włókien kolagenowych,
dodając skórze jędrności. Granat jest naturalnym antyoksydantem,
przyspiesza gojenie i zmniejsza pory.

migdał, pieprz afrykański, które opóźniają proces starzenia
się i oczyszczają. Olejek z migdałów to bogactwo witamin,
magnezu, protein i soli mineralnych. Usuwa martwe komórki
naskórka, nawilża, łagodzi podrażnienia i szybko się wchłania.
Pieprz działa detoksykująco, antybakteryjnie, poprawia krążenie,
oczyszcza, zapobiega tworzeniu się cellulitu.
bambus, trawę cytrynową, które ujędrniają. Pędy bambusa
zawierają flawonoidy wspomagające walkę z wolnymi
rodnikami, spowalniające proces starzenia i wzmacniające
naczynia krwionośnie. Trawa cytrynowa słynie z działania
przeciwbakteryjnego i przeciwzapalnego, rozgrzewa, ściąga
pory, hamuje nadprodukcję serum, koi i nawilża.
siemię lniane, które działa cuda w kosmetologii. Olej tłoczony
na zimno z nasion lnu to bogate źródło kwasów omega-3
i witamin, które doskonale radzą sobie z suchą, atopową
skórą, a także z przetłuszczającą się cerą. Wszystko dzięki
zawartości kwasu alfa-linolenowego, który zmniejsza
wydzielanie sebum, oczyszcza pory i niweluje niedoskonałości.

Naturalne żele pod prysznic beBIO, pojemność 200ml, cena 15,99:

Naturalny żel pod prysznic beBIO
z ekstraktem z bambusa
i trawy cytrynowej

Naturalny żel pod prysznic beBIO
z ekstraktem z nasion chia
i kwiatu japońskiej wiśni

Naturalny żel pod prysznic beBIO
z ekstraktem z owoców goji
i granatu

Naturalny żel pod prysznic beBIO
z ekstraktem afrykańskiego pieprzu
i słodkich migdałów

Naturalny żel pod prysznic beBIO
z ekstraktem alg chlorelli
i spiruliny

Naturalny żel pod prysznic beBIO
z ekstraktem z nasion lnu

Naturalne żele beBIO, pojemność 400ml, cena 19,99

Naturalne balsamy do ciała beBIO pojemność 200 ml, cena 19,99:

Naturalny balsam do ciała beBIO
z ekstraktem z bambusa
i trawy cytrynowej

Naturalny balsam do ciała beBIO
z ekstraktem z nasion chia
i kwiatu japońskiej wiśni

Naturalny balsam do ciała beBIO
z ekstraktem z owoców goji
i granatu

Naturalny balsam do ciała beBIO
z ekstraktem afrykańskiego pieprzu
i słodkich migdałów

Naturalny balsam do ciała beBIO
z ekstraktem alg chlorelli
i spiruliny

Naturalny balsam do ciała beBIO
z ekstraktem z nasion lnu

Naturalne balsamy do ciała beBIO pojemność 400 ml, cena 29,99

Naturalne dezodoranty beBIO, roll on na bazie
naturalnego Ałunu, 50 ml, cena 16,49:
Naturalny dezodorant beBIO
z ekstraktem z bambusa
i trawy cytrynowej

Naturalny dezodorant beBIO
z ekstraktem z nasion chia
i kwiatu japońskiej wiśni

Naturalny dezodorant beBIO
z ekstraktem afrykańskiego pieprzu
i słodkich migdałów

Naturalny dezodorant beBIO
z ekstraktem alg chlorelli
i spiruliny

Naturalny dezodorant beBIO
z ekstraktem z owoców goji
i granatu

www.bebiocosmetiqs.pl

Naturalny dezodorant beBIO
z ekstraktem z nasion lnu
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