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Żel i balsam beBIO dostępne w małych, podróżnych opakowaniach 

Mamy dobrą wiadomość. Z naturalnymi kosmetykami beBIO Ewy Chodakowskiej nie musisz się 
rozstawać ani na chwilę. Jeśli wyjeżdżasz na weekend lub urlop, możesz zabrać małe opakowania 
kosmetyków. Na stronie internetowej www.bebiocosmetiqs.pl już teraz dostępny jest mini żel i 
balsam beBIO chia i kwiat japońskiej wiśni. Natomiast od listopada będą one dostępne w 
drogeriach Rossmann.  

Obydwa kosmetyki zostały zapakowane w praktyczne, niewielkie tubki o pojemności 75ml. Żel pod 
prysznic kupisz za 8,49 zł, a balsam już za 8,99 zł.    

Żel pod prysznic beBIO chia i kwiat japońskiej wiśni to prawdziwy zastrzyk superfoods. Pielęgnuje 
skórę już pod prysznicem, znajdziesz w nim aż 99,4% składników pochodzenia naturalnego, 
substancja myjąca jest niezwykle łagodna i przyjazna dla skóry. Unikalne minerały z soli morskiej, 
które znajdują się w kosmetyku - zmiękczają skórę i poprawiają jej krążenie. Naturalne ekstrakty 
z nasion chia, kwiatu japońskiej wiśni i sok z liści aloesu to samo dobro dla Twojej skóry. Aby dopełnić 
pielęgnacji nałóż na ciało mini balsam beBIO z tej samej linii. Kryje się w nim ponad 99% składników 
pochodzenia naturalnego. Balsam nawilża i ujędrnia ciało, skóra zyskuje każdego dnia coraz lepszą 
kondycję. Wspaniałe, naturalne składniki, które znajdziesz w kosmetyku: masło shea, kakaowe 
oraz oleje roślinne – odżywiają i wzmacniają skórę. Aloes łagodzi podrażnienia i doskonale nawilża. W 
balsamie kryją się też naturalne ekstrakty z nasion chia i kwiatu japońskiej wiśni. Nasiona c

Małe opakowania naturalnego żelu pod prysznic i balsamu beBIO warto zabrać także do torby, kiedy 
idziesz na siłownię, basen lub wybierasz się do pracy na rowerze. Przydadzą się w każdej sytuacji w 
której potrzebujesz się odświeżyć. 

hia 
to cudowny antyoksydant chroniący przed działaniem niechcianych wolnych rodników. Kwiat 
japońskiej wiśni nawilża i poprawia kondycję skóry.  

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