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Ochrona przeciwsłoneczna,  której możesz zaufać  

Nowe kremy beBIO Sun by Ewa Chodakowska zawierają wyłączenie filtry nieprzenikające do 
głębszych warstw skóry i krwiobiegu, które są bezpieczne także dla środowiska, ekosystemu 
morskiego, raf koralowych. Kosmetyki zapewniają wysoką ochronę przed promieniowaniem UVA i 
UVB. W linii słonecznej beBIO znajduje się m.in. krem z filtrem mineralnym czyli fizycznym, a w 
jego składzie aż 99% składników pochodzenia naturalnego. Produkty beBIO Sun są nie tylko 
bezpieczne, skuteczne i wodoodporne, ale także pielęgnują skórę. Kryje się w nich kojący aloes, 
roślinna gliceryna i witamina E. W linii słonecznej znajdują się też nawilżające i łagodzące produkty 
po opalaniu. Kosmetyki są wegańskie, co potwierdza certyfikat Cruelty Free and Vegan. Produkty 
beBIO Sun dostępne są w sklepie internetowym www.bebiocosmetiqs.pl i 
 

w drogeriach Rossmann.  

Nadeszły cieplejsze dni. Spędzamy więcej czasu na balkonie i w ogrodzie. Dla każdego z nas istotna 
jest ochrona skóry przed niekorzystnym działaniem słońca. Bardzo ważne jest, aby skład kremu 
słonecznego oparty był na bezpiecznych składnikach.  

Filtry przenikające “spłukiwane” z ciała podczas kąpieli w akwenach wodnych, zanieczyszczają źródła 
wody, są toksyczne dla raf koralowych, powodują ich uszkodzenia, wybielanie, degradację, 
uniemożliwiają odtwarzanie i wzrost rafy  koralowej. Ponadto wykazano zaburzenia funkcjonowania 
całych ekosystemów morskich, zmiany DNA stworzeń wodnych. Udowodniono obecność 
niebezpiecznych filtrów przenikających w próbkach wody, osadów i stworzeń morskich. Niszczący 
wpływ tych substancji widać szczególnie w pobliżu najbardziej uczęszczanych przez turystów plaż. 
Palau - małe wyspiarskie państwo - jako pierwsze zakazało ich stosowania na swoim terenie. Na 
Hawajach ustawa będzie obowiązywać od 2021 roku.  

W kosmetykach słonecznych beBIO Sun znajdują się wyłączenie filtry nieprzenikające do głębszych 
warstw skóry i krwiobiegu, które są bezpieczne również dla środowiska i raf koralowych, takie, 
których można używać na całym świecie, także zgodnie z najbardziej restrykcyjnym prawem  
w 

Krem z filtrem Mineralnym do twarzy i ciała SPF 30 beBIO Sun zapewnia najbezpieczniejszą dla 
zdrowia i środowiska, 

Republice Palau i na Hawajach.  

wysoką ochronę przed promieniami UVA i UVB. Polecany dla osób, które 
poszukują naturalnego kremu zabezpieczającego przed słońcem. Rekomendowany m.in. dla kobiet 
w ciąży i matek karmiących. Kosmetyk zawiera aż 99% składników pochodzenia naturalnego, w tym 
20% surowców pochodzących z upraw organicznych. W składzie kremu znajdują się tylko mineralne 
filtry wielkocząsteczkowe, które zostają na powierzchni skóry, tworząc zewnętrzną barierę, odbijającą  
promienie słoneczne. Produkt jest wodoodporny. Zawarte w nim: aloes i gliceryna pochodzenia 
organicznego – mają działanie łagodzące, nawilżające i regenerujące. Natomiast witamina E 
to niezastąpiony antyutleniacz, który nawilża i uelastycznia skórę. Krem jest wegański, wolny od 
barwników. 

Pojemność 75ml, cena 48,99zł 

Kosmetyk po nałożeniu zostawia na skórze ochronną powłokę, pozwala jej swobodnie 
oddychać. 

 

 

http://www.bebiocosmetiqs.pl/�


Balsam do twarzy i ciała SPF 30 beBIO Sun zawiera wyłącznie filtry nieprzenikające do głębszych 
warstw skóry i krwiobiegu, bezpieczne także dla środowiska naturalnego. Produkt jest 
wodoodporny, łatwo się wchłania, pielęgnuje skórę, zapewnia skuteczną i wysoką ochronę przed 
promieniowaniem UVA i UVB. Zawarte w kosmetyku: aloes i gliceryna pochodzenia organicznego – 
mają działanie łagodzące, nawilżające i regenerujące. Natomiast witamina E to niezastąpiony 
antyutleniacz, który nawilża i uelastycznia skórę. Produkt jest wegański i wolny od barwników.

Pojemność 150ml, cena 59,99zł 

 
Przed ekspozycją na słońce należy rozprowadzić balsam na twarz i ciało. Aplikację powtórzyć zawsze 
po wyjściu z wody. Przed założeniem ubrania należy poczekać, aż balsam całkowicie się wchłonie. 

 

Balsam do twarzy i ciała z filtrem słonecznym SPF 50 beBIO Sun zapewnia bardzo wysoką ochronę 
przed promieniami UVA i UVB. Kosmetyk zawiera wyłącznie filtry nieprzenikające do głębszych 
warstw skóry i krwiobiegu, bezpieczne także dla środowiska naturalnego. Produkt jest 
wodoodporny, łatwo się wchłania, pielęgnuje skórę, zapewnia skuteczną ochronę przed 
promieniowaniem UVA i UVB. Zawarte w kosmetyku: aloes i gliceryna pochodzenia organicznego – 
mają działanie łagodzące, nawilżające i regenerujące. Natomiast witamina E to niezastąpiony 
antyutleniacz, który nawilża i uelastycznia skórę. Produkt jest wegański i wolny od barwników.

Pojemność 75ml, cena 44,99zł 

 
Przed ekspozycją na słońce należy rozprowadzić balsam na twarz i ciało. Aplikację powtórzyć zawsze 
po wyjściu z wody. Przed założeniem ubrania należy poczekać, aż balsam całkowicie się wchłonie. 

 

Krem do twarzy z filtrem słonecznym SPF 30 beBIO Sun zapewnia wysoką ochronę 
przed promieniami UVA i UVB. Kosmetyk zawiera wyłącznie filtry nieprzenikające do głębszych 
warstw skóry i krwiobiegu, bezpieczne także dla środowiska naturalnego. Produkt jest 
wodoodporny, łatwo się wchłania, zapewnia skuteczną ochronę, a także pielęgnuje cerę. Zawarte w 
kosmetyku: aloes i gliceryna pochodzenia organicznego – mają działanie łagodzące, nawilżające 
i regenerujące. Natomiast witamina E to niezastąpiony antyutleniacz, który także nawilża 
i uelastycznia skórę. Krem jest wegański i wolny od barwników.

Pojemność 50ml, cena 49,99zł 

 Buteleczka posiada pompkę 
ułatwiającą korzystanie z produktu, aplikacja jest wygodna i szybka. Przed ekspozycją na słońce 
należy rozprowadzić kosmetyk na twarzy. Aplikację powtórzyć zawsze po wyjściu z wody. 
Przed założeniem ubrania należy poczekać, aż krem całkowicie się wchłonie. 

 

Krem do twarzy z filtrem SPF 50 beBIO Sun zapewnia bardzo wysoką ochronę przed promieniami 
UVA i UVB. Kosmetyk zawiera wyłącznie filtry nieprzenikające do głębszych warstw skóry i 
krwiobiegu, bezpieczne także dla środowiska naturalnego. Produkt jest wodoodporny, łatwo się 
wchłania, pielęgnuje cerę, zapewnia skuteczną ochronę. Zawarte w kosmetyku: aloes i gliceryna 
pochodzenia organicznego – mają działanie łagodzące, nawilżające i regenerujące. Natomiast 
witamina E to niezastąpiony antyutleniacz, który także nawilża i uelastycznia skórę. Krem jest 
wegański i wolny od barwników.

Pojemność 50ml, cena 49,99zł 

 Buteleczka posiada pompkę ułatwiającą korzystanie z produktu, 
aplikacja jest wygodna i szybka. Przed ekspozycją na słońce należy rozprowadzić kosmetyk na twarzy. 
Aplikację powtórzyć zawsze po wyjściu z wody. Przed założeniem ubrania należy poczekać, aż krem 
całkowicie się wchłonie. 

 

 

 



Aloesowa Bomba - naturalny żel po opalaniu beBIO Sun zawiera 96% soku z aloesu, który ma 
właściwości regenerujące, łagodzące oraz zmiękczające skórę. Jest źródłem witaminy C, 
która poprawia kondycję skóry, witamin E i A, działających jako utleniacze, kwasu foliowego (B9), 
który wpływa na prawidłową regenerację skóry, choliny, B1, B2, B3 (niacyny), która ma działanie 
przeciwzapalne, witamin B6, B12, a także składników odżywczych i mineralnych: wapnia, magnezu, 
cynku, potasu, żelaza, miedzi, manganu, chromu, selenu, sodu.  Gliceryna

Pojemność 150ml, cena 29,99 

 ma właściwości 
nawilżające, zwiększa elastyczność skóry, wygładza, zmiękcza oraz łagodzi podrażnienia. Produkt 
warto stosować zawsze, kiedy skóra potrzebuje ukojenia, regeneracji i nawilżenia. Żel należy 
aplikować na umytą i osuszoną skórę. 

 
Naturalny balsam po opalaniu na bazie soku z aloesu, masła mango, shea i kakaowego, 
wzbogacony olejem z marchewki, panthenolem, witaminą A i E oraz Bisabololem jest przeznaczony 
do skóry wrażliwej, przesuszonej lub podrażnionej po kąpieli słonecznej. Sok z aloesu łagodzi 
podrażnienia i poparzenia słoneczne, koi, stymuluje wzrost komórek i ich regenerację. Oleje roślinne 
oraz masła shea,  kakaowe i z mango - odżywiają i wzmacniają barierę ochronną skóry. Kosmetyk 
zawiera dodatkowo olej z marchewki, który poprawia elastyczność skóry, ma działanie 
przeciwzmarszczkowe, intensywnie regeneruje, nawilża i natłuszcza skórę, działa przeciwzapalnie, 
łagodzi skutki oparzeń słonecznych. Bisabolol ma działanie kojące, antybakteryjne 
oraz przeciwzapalne. Panthenol

Pojemność 200 ml, cena 29,99zł 

 poprawia poziom nawilżenia, zmniejsza świąd i sprawia, że skóra 
staje się mniej podatna na rozwój stanów zapalnych.  

 

Kontakt Prasowy: Anna Kostro-Wawrzyniak, ania@prroom.pl, +48 696 073 653 
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