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Ewa Chodakowska prezentuje nowe, naturalne mydła w płynie beBIO 

 

W listopadzie 2019 roku Ewa Chodakowska wspólnie z ekspertami kosmetycznymi i pasjonatami 
wszystkiego, co naturalne - wprowadza na rynek nowe produkty - mydła do rąk beBIO. W butelkach 
z kosmetykami do mycia dłoni znajduje się aż 99% składników pochodzenia naturalnego.  
O nasze ręce zatroszczą się dobroczynne składniki superfoods, które nie tylko oczyszczają, ale także 
nawilżają skórę. Podstawą nowych kosmetyków beBIO jest delikatna i przyjazna dla dłoni 
substancja myjąca o

 
Wierzymy, że wszystko, co nakładamy na nasze ciało, także na skórę dłoni - ma znaczenie i nie jest 
obojętne dla naszego zdrowia. Dlatego każdy z naszych produktów zrobiliśmy ze składników, które 
kochają naszą skórę i spełniają jej pielęgnacyjne potrzeby. Naturalne produkty pielęgnacyjne beBIO 
zostały stworzone przez Ewę Chodakowską we współpracy z ekspertami kosmetycznymi. Nasza 
marka jest zakręcona na punkcie jakości i naturalności. Kosmetyki zawierają ponad 99% substancji 
pochodzenia naturalnego. Buteleczki wypełniliśmy składnikami superfoods, które stosujemy w 
zdrowej diecie. O Twoją skórę zatroszczą się: chia, jagody goji, granat, migdał, pieprz afrykański, 
bambus, trawa cytrynowa, siemię lniane, aloes, oleje roślinne, minerały  i o wiele więcej. Wszystkie 
żele pod prysznic, balsamy, dezodoranty, mydła i kremy do rąk są wegańskie.  

raz łagodzący aloes. 

Naturalne mydła w płynie beBIO stworzyliśmy z myślą o delikatnej i troskliwej pielęgnacji  
wymagającej skóry dłoni. W kosmetykach kryje się aż 99% składników pochodzenia naturalnego.   
Stworzyliśmy je z łagodnych substancji myjących pozyskiwanych między innymi z oleju kokosowego. 
Mydła delikatnie oczyszczają i nawilżają skórę dłoni. Neutralne pH i bogactwo składników superfoods 
sprawia, że kosmetyki są delikatne i przyjazne dla rąk. Produkty wzbogaciliśmy minerałami z soli 
morskiej, które dodatkowo odżywiają i wspierają kondycję skóry, dzięki obecności kompleksu 
mikorelementów i soli mineralnych sodu, magnezu, wapnia. W naturalnych mydłach w płynie beBIO 
znajduje się także sok z liści aloesu, który nawilża i łagodzi podrażnienia.  

Naturalne mydło w płynie z ekstraktem z afrykańskiego pieprzu i słodkich migdałów  
Olejek z migdałów to bogactwo witamin, magnezu i soli mineralnych. Usuwa martwe komórki 
naskórka, nawilża, łagodzi podrażnienia. Pieprz ma właściwości antybakteryjne i rozgrzewające, 
poprawia krążenie, energetyzuje.  
 
Naturalne mydło w płynie z ekstraktem z owoców goji i granatu                                                                   
Ekstrakt z owoców goji wspomaga funkcje ochronne skóry, detoksykuje ją i wzmacnia. Granat jest 
naturalnym antyoksydantem, ekstrakt z tego owocu łagodzi podrażnienia i tonizuje skórę. 
 
Naturalne mydło w płynie z ekstraktem z bambusa i trawy cytrynowej                                                              
Ekstrakt z bambusa ma właściwości nawilżające i odżywiające. Trawa cytrynowa słynie z działania 
przeciwbakteryjnego i przeciwzapalnego, zapobiega odwodnieniu, zmiękcza i nawilża skórę, daje 
uczucie świeżości. 



 

Naturalne mydło w płynie z ekstraktem z nasion chia i kwiatu japońskiej wiśni                                                            
Ekstrakt z nasion chia to doskonały antyoksydant, który chroni przed działaniem wolnych rodników. 
Kwiat japońskiej wiśni koi, poprawia kondycję, nawilża, odbudowuje warstwę hydrolipidową 
naskórka, wygładza skórę, poprawia sprężystość. Ten wariant mydła w płynie beBIO zapakowaliśmy 
w buteleczkę z limitowaną, rysunkową wersją Ewy Chodakowskiej. Grafikę wykonała 
utalentowana, dwunastoletnia Amelka - bratanica trenerki.  

 

Naturalne bezzapachowe mydło w płynie z ekstraktem z nasion lnu dla skóry wrażliwej 
Ekstrakt z nasion lnu ma wysoką zawartość kwasu alfa-linolenowego, pomaga zmiękczać skórę, działa 
kojąco i witalizująco, jest bogaty w wyjątkowy antyoksydant - witaminę E. Szczególnie polecamy dla 
osób o wrażliwej skórze, ze skłonnością do alergii i atopii, kobiet w ciąży, młodych mam i dzieci.  
Ten wariant mydła w płynie beBIO zapakowaliśmy w buteleczkę z limitowaną, rysunkową wersją 
Ewy Chodakowskiej. Grafikę wykonała utalentowana, dwunastoletnia Amelka - bratanica trenerki.  
 

Naturalne mydła w płynie beBIO, pojemność 300ml, cena 16,99  

 

Kosmetyki beBIO są dostępne we wszystkich drogeriach Rossmann i w sklepie 
www.bebiocosmetiqs.pl 

 

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

 

 

 


