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Naturalne szampony i odżywki beBIO 

 

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że niezależnie od tego czy Twoje włosy są krótkie, długie, proste 
czy kręcone – chcesz, żeby ładnie się układały, były zdrowe, lśniące i piękne. By osiągnąć taki efekt 
niezwykle ważna jest ich odpowiednia pielęgnacja. Wybieraj naturalne kosmetyki, które łagodnie 
myją, nie zawierają podrażniających czy wysuszających chemicznych substancji. Szampony                
i odżywki beBIO Ewy Chodakowskiej dostępne są już od listopada na stronie 
www.bebiocosmetiqs.pl, a od stycznia 2020 roku będzie można kupić je we wszystkich drogeriach 
sieci Rossmann. Przekonaj się, że naturalne kosmetyki do pielęgnacji włosów potrafią zdziałać 
cuda! To bogactwo odżywczych substancji, które odżywiają, nawilżają, regenerują, nadadzą Twoim 
włosom blasku i objętości. 

 

Postaw na delikatne i naturalne kosmetyki do pielęgnacji włosów  

W produktach do mycia i pielęgnacji włosów specjaliści radzą unikać silnych detergentów, 
podrażniających konserwantów, a także substancji syntetycznych, które optycznie wygładzają włosy, 
ale niestety w efekcie mogą powodować przesuszenie i ich gorszą kondycję. Wybieraj kosmetyki,      
w których składzie znajdziesz delikatną substancję myjącą i jak najwięcej składników pochodzenia 
naturalnego, których działanie odpowiada na potrzeby Twoich włosów. Warto zwrócić uwagę na 
unikalne substancje takie jak: minerały z soli morskiej, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie 
skóry głowy i włosów, sok z liści aloesu, odżywcze oleje i inne naturalne składniki roślinne, w tym 
genialne superfoods, które potrafią doskonale nawilżać, wzmacniać, regenerować, wygładzać, 
ułatwiać rozczesywanie, dodawać włosom objętości, a także zapobiegać ich wypadaniu. 

 

Naturalne szampony i odżywki beBIO stworzyliśmy odpowiadając na potrzeby naszych 
konsumentów. Nowa linia - tak jak pozostałe - zawiera ponad 99% składników pochodzenia 
naturalnego, które naprawdę potrafią zdziałać cuda! Tu znów stawiamy na składniki roślinne z 
superfoods na czele. Nasze kosmetyki do włosów, tak jak wszystkie produkty beBIO, nie zawierają 
żadnych składników odzwierzęcych. Produkty są w 100% wegańskie i posiadają certyfikat 
międzynarodowej fundacji PETA CrueltyFree oraz certyfikat polskiej fundacji Viva. 

 

Na początek przygotowaliśmy 4 rodzaje szamponów i odżywek dla najbardziej popularnych rodzajów 
włosów: 

 

Naturalny szampon do włosów normalnych nadający objętości beBIO zawiera 99,3% składników 
pochodzenia naturalnego. Skład kosmetyków został skomponowany tak, by ułatwiać rozczesywanie 
włosów na mokro i sucho oraz dodatkowo dodawać im objętości i gładkości. Zawarty szamponie 
nawilżający sok z liści aloesu oraz organiczny kompleks ekstraktów z żeń-szenia, jasnoty białej 
oraz babki afrykańskiej przywraca włosom naturalną objętość oraz witalność. Szampon zawiera 
dodatkowo energetyzujący ekstrakt z afrykańskiego pieprzu oraz łagodzący ekstrakt ze słodkich 



migdałów. Kosmetyk wzbogacony jest też minerałami z soli morskiej, które wspierają i odżywiają 
prawidłowe funkcjonowanie skóry głowy i włosów. 

Pojemność 300ml, cena 24,99 pln 

 

Naturalny szampon do włosów przetłuszczających się beBIO zawiera 99,3% składników pochodzenia 
naturalnego. Skład kosmetyków został skomponowany tak, by ułatwiać rozczesywanie włosów na 
mokro i sucho oraz dodatkowo dodawać im objętości i gładkości. Zawarty w szamponie sok z liści 
aloesu oraz składniki roślinne nawilżają, odżywiają oraz ułatwiają rozczesywanie włosów. Organiczny 
Bisabolol ogranicza wydzielanie sebum i normalizuje pracę gruczołów łojowych. Szampon zawiera 
również ekstrakty owocu Amalaki, które wzmacniają mieszki włosowe. W składzie znajduje się także 
łagodzący ekstrakt z białej herbaty oraz minerały z soli morskiej, które wspierają i odżywiają 
prawidłowe funkcjonowanie skóry głowy i włosów. 

Pojemność 300ml, cena 24,99 pln 

 

Naturalny szampon do włosów puszących się beBIO zawiera 99,3% składników pochodzenia 
naturalnego. Skład kosmetyków został skomponowany tak, by ułatwiać rozczesywanie włosów na 
mokro i sucho oraz dodatkowo dodawać im objętości i gładkości. Zawarty w szamponie sok z liści 
aloesu oraz roślinne składniki aktywne działają nawilżająco, łagodząco oraz ułatwiają rozczesywanie. 
Szampon zawiera również ekstrakt z alg niebieskich oraz ekstrakt z alg zielonych, które mają 
działanie łagodzące, kojące i odżywcze dla włosów i skóry głowy. Wzbogacony jest też minerałami z 
soli morskiej, które wspierają i odżywiają prawidłowe funkcjonowanie skóry głowy i włosów. 

Pojemność 300ml, cena 24,99 pln 

 

Naturalny szampon do włosów suchych beBIO zawiera 99,3% składników pochodzenia naturalnego. 
Skład kosmetyków został skomponowany tak, by ułatwiać rozczesywanie włosów na mokro i sucho 
oraz dodatkowo dodawać im objętości i gładkości. Zawarty w szamponie nawilżający sok z liści 
aloesu oraz organiczne ekstrakty – z limonki, awokado i kozieradki – zmiękczają włosy, dodają im 
witalności, odżywiają oraz koją i łagodzą skórę głowy. Szampon wzbogacony dodatkowo o składniki 
roślinne z silnym działaniem nawilżającym i wygładzającym włosy. Zawiera również  minerały z soli 
morskiej, które wspierają i odżywiają prawidłowe funkcjonowanie skóry głowy i włosów.     

Pojemność 300ml, cena 24,99 pln 

 

Naturalna odżywka beBIO do włosów normalnych nadająca objętości zawiera 99% składników 
pochodzenia naturalnego. Odżywka bazuje na otrzymywanym z olejów roślinnych składniku 
kationowym, który kondycjonuje włosy, przeciwdziała ich elektryzowaniu się i nadaje im 
jedwabistości. Ułatwia on również rozczesywanie włosów na mokro i sucho oraz dodaje im gładkości. 
Odżywka zawiera nawilżający sok z liści aloesu oraz organiczny kompleks ekstraktów żeń-szenia, 
jasnoty białej oraz babki afrykańskiej, które przywracają włosom naturalną objętość i witalność. 
Produkt zawiera dodatkowo energetyzujący ekstrakt z afrykańskiego pieprzu oraz łagodzący 
ekstrakt ze słodkich migdałów.

Pojemność 200ml, cena 19,99 pln 

   



 

Naturalna odżywka beBIO do włosów przetłuszczających się zawiera 99% składników pochodzenia 
naturalnego. Odżywka bazuje na otrzymywanym z olejów roślinnych składniku kationowym, który 
kondycjonuje włosy, przeciwdziała ich elektryzowaniu się i nadaje im jedwabistości. Ułatwia on 
również rozczesywanie włosów na mokro i sucho oraz dodaje im gładkości. Kosmetyk zawiera 
nawilżający sok z liści aloesu oraz organiczny Bisabolol, który ogranicza wydzielanie sebum 
i normalizuje pracę gruczołów łojowych. Dodatkowo dodany ekstrakt owocu Amalaki wspomaga 
wzmacnianie mieszków włosowych, a ekstrakt z białej herbaty ma

Pojemność 200ml, cena 19,99 pln 

 działanie łagodzące.   

 

 

Naturalna odżywka beBIO do włosów puszących się, kręconych i trudnych w układaniu zawiera 99% 
składników pochodzenia naturalnego. Odżywka bazuje na otrzymywanym z olejów roślinnych 
składniku kationowym, który kondycjonuje włosy, przeciwdziała ich elektryzowaniu się i nadaje im 
jedwabistości. Ułatwia on również rozczesywanie włosów na mokro i sucho oraz dodaje im gładkości. 
Odżywka zawiera nawilżający sok z liści aloesu oraz polisacharydy o silnym działaniu nawilżającym 
i ułatwiającym rozczesywanie. Dodatkowo ekstrakt z alg niebieskich oraz ekstrakt z alg zielonych

Pojemność 200ml, cena 19,99 pln 

 
mają działanie łagodzące, kojące i odżywcze dla włosów i skóry głowy. 

 

Naturalna odżywka beBIO do włosów suchych zawiera 99% składników pochodzenia naturalnego. 
Odżywka bazuje na otrzymywanym z olejów roślinnych składniku kationowym, który kondycjonuje 
włosy, przeciwdziała ich elektryzowaniu się i nadaje im jedwabistości. Ułatwia on również 
rozczesywanie włosów na mokro i sucho oraz dodaje im gładkości. Produkt zawiera nawilżający sok 
z liści aloesu oraz kompleks organicznych ekstraktów z limonki, awokado, owoców figowca 
i kozieradki, które

Pojemność 200ml, cena 19,99 pln 

 zmiękczają, nawilżają i odżywiają dodając witalności zarówno włosom jak i skórze 
głowy. 

 

www.bebiocosmetiqs.pl 
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