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Nowe kremy do rąk beBIO 
 
 
We wrześniu 2019 roku Ewa Chodakowska wspólnie z zespołem ekspertów z zakresu kosmetologii, 
dermatologii i pasjonatów wszystkiego, co naturalne - wprowadza na polski rynek nowe kremy do 
rąk beBIO. W kosmetykach do pielęgnacji dłoni kryje się 99,3 % składników pochodzenia 
naturalnego. To fenomen na naszym rynku! Pierwsze skrzypce w naturalnych kosmetykach beBIO 
grają składniki superfoods, które stosuje się w zdrowej diecie: chia, goja i granat, migdał, pieprz 
afrykański, bambus, trawa cytrynowa, aloes, oleje roślinne i o wiele więcej.  
 
 

Kiedy spotykamy kogoś po raz pierwszy zwracamy uwagę najpierw na twarz, a potem na 
dłonie. Schludny, zadbany wygląd dłoni i paznokci jest niezwykle ważny w życiu zawodowym i 
prywatnym. Skóra dłoni ma mało gruczołów łojowych, szybko się przesusza i łuszczy.  Dlatego wymaga 
regularnej  i odpowiedniej pielęgnacji. 

Badacze szacują, że w ciągu godziny dotykamy dłońmi twarzy średnio cztery razy. Nie tylko 
bakterie i  wirusy, ale także alergeny, substancje chemiczne zawarte w kosmetykach łatwo przedostają 
się z rąk na skórę twarzy i do naszych ust. W związku z tym niezwykle ważne jest częste mycie dłoni, 
ale także stosowanie delikatnych, naturalnych mydeł do mycia, regularne nakładanie dobrych kremów 
do rąk opartych na składnikach pochodzenia naturalnego, bezpiecznym składzie, a także unikanie 
bezpośredniego kontaktu z drażniącymi i toksycznymi substancjami chemicznymi.  
Nasze dłonie nie lubią, kiedy jest wietrznie, zimno. Skóra na rękach przesusza się także pod wpływem 
suchego powietrza w klimatyzowanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Niestety dłoniom nie służy 
opalanie i słona woda morska. Odpowiednia pielęgnacja rąk jest ważna o każdej porze roku. 
 
Naturalny krem do rąk z chia i kwiatem japońskiej wiśni ma właściwości nawilżające. Stworzyliśmy 
go w 99,3% ze składników pochodzenia naturalnego. Nasiona chia są źródłem przeciwutleniaczy 
oraz kwasów tłuszczowych omega, które odpowiadają za odbudowę kolagenu. Natomiast kwiat 
japońskiej wiśni koi każdy rodzaj skóry, odbudowuje warstwę hydrolipidową naskórka, nawilża, 
wygładza, poprawia sprężystość, wyrównuje koloryt skóry. Zawarty w kremie aloes - nawilża i łagodzi 
podrażnienia. Do kosmetyku dodaliśmy odżywające skórę dłoni proteiny roślinne pochodzenia 
naturalnego.  
 pojemność 75 ml, cena 12,99 
 
Naturalny krem do rąk z migdałem i pieprzem afrykańskim odżywia skórę dłoni. Stworzyliśmy go w 
99,3% ze składników pochodzenia naturalnego. Olejek z migdałów to bogactwo witamin, magnezu, 
protein i soli mineralnych. Usuwa martwe komórki naskórka, łagodzi podrażnienia, odżywia i 
wygładza skórę dłoni. Pieprz ma właściwości antybakteryjne, rozgrzewające, poprawia krążenie. 
Zawarty w kremie aloes - nawilża i koi skórę. Do kosmetyku dodaliśmy odżywające skórę dłoni 
proteiny roślinne pochodzenia naturalnego.  
pojemność 75 ml, cena 12,99 
 
Naturalny krem do rąk z bambusem i trawą cytrynową witalizuje i wzmacnia skórę dłoni. 
Stworzyliśmy go w 99,3% ze składników pochodzenia naturalnego. Ekstrakt z bambusa ma 
właściwości nawilżające, odżywiające. Trawa cytrynowa zapobiega odwodnieniu, nawilża i zmiękcza. 
Zawarty w kremie aloes nawilża i łagodzi podrażnienia. Do kosmetyku dodaliśmy odżywające i 
wzmacniające skórę dłoni proteiny roślinne pochodzenia naturalnego.  
 pojemność 75 ml, cena 12,99 
  



Naturalny krem do rąk z jagodami goji i granatu ma właściwości witalizujące i wzmacniające. 
Stworzyliśmy go w 99,3% ze składników pochodzenia naturalnego. 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. Zawarty w kremie aloes nawilża i łagodzi podrażnienia. Do kosmetyku dodaliśmy 
odżywające i wzmacniające skórę dłoni proteiny roślinne pochodzenia naturalnego. 
pojemność 75 ml, cena 12,99 
  
Kosmetyki beBIO są dostępne we wszystkich drogeriach Rossmann i w sklepie 
www.bebiocosmetiqs.pl 
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