
Ekologická řada
speciálních přípravků

pro péče o vlasy BE ECO



Vedome pečujte o vlasy!
BE ECO je přátelské životnímu prostředí, speciální přípravky pro péče o vlasy, vytvořené na 
bázi přírodních složek. Inspiraci pro jejích vytvoření byla samotná příroda, a hlavními cíli – péče 
o naši planetu a vytvoření receptu na řešení problémů osob s různými typy vlasů. 
Receptury produktů BE ECO jsou minimálně v 94 % založené na nejkvalitnějších přírodních 
ingrediencích. Neobsahují takové látky jako: SLS, SLES, minerální oleje, silikony, parabeny, 
umělé barviva a PEG. Jsou 100 % veganské, co znamená, že jejích složení neobsahuje žádné 
komponenty zvířecího původu a nebyly testovány na zvířatech.

Produkty BE ECO jsou rozdělené do 3 skupin. Každá skupina řeší jiné problémy a způsobí, 
že vědomá péče o vlasy přináší žádané výsledky

 Řada PURE VOLUME Řada SOS NUTRITION Řada WATER SHINE
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Řešení problémů vašich vlasů
Formule BE ECO byly vyvinuty v souladu s harmonií PEH BALANCE. To znamená, že 
díky perfektně vyvážené směsí složek, produkty jsou zdrojem správného množství 
proteinu, emolientu a humektantu, co je základem udržení vlasů v perfektní kondici. 

Každá ze zmíněných složek má určitý úkol: Proteiny rekonstruují a obnovují vlasovou strukturu. 
Emolient tvoří ochrannou vrstvu, zabezpečující proti působení vnějších vlivů a brání ztrátě 
vody. Humektant působí hydratačně díky dovednosti poutat vodu a skladovat jí ve vlasech.

Níže uvedená tabulka shrnuje vliv nedostatku nebo nadbytku proteinu, emolientu a humektantu 
při péči o vlasy.

PROBLÉM PROTEINY EMOLIENTY HUMEKTANTY

NÍZKÁ PÓROVITOST NEDOSTATEK NADBYTEK NEDOSTATEK

SHLUKOVÁNÍ NEDOSTATEK NADBYTEK NEDOSTATEK

NADMĚRNĚ SE MASTÍCÍ NEDOSTATEK NADBYTEK NEDOSTATEK

ZDRSNĚNÍ NADBYTEK nebo NEDOSTATEK NEDOSTATEK NADBYTEK nebo NEDOSTATEK

ZCUCHANÉ NADBYTEK nebo NEDOSTATEK NEDOSTATEK NADBYTEK

KREPATĚNÍ NADBYTEK nebo NEDOSTATEK NEDOSTATEK NADBYTEK

ŽÁDNÝ LESK NADBYTEK NEDOSTATEK NADBYTEK nebo NEDOSTATEK

SUCHÉ NADBYTEK NEDOSTATEK NEDOSTATEK



PROTEINY EMOLIENTY HUMEKTANTY

pšeniční proteiny jojobový olej d-pantothen

rostlinný keratin arganový olej glycerol

babassuový olej kyselina hyaluronová

makadamiový olej růžová voda

olej z divoké růže šťáva z listů aloe vera

olej z kamélie japonské ekologická voda z pomerančů

marulový olej trehalóza

olej monoï urea (močovina) 

olej ze sladkých mandli alantoin

olivový olej fruktóza

mangové máslo glukóza

bambucké máslo mléčnan sodný

cetostearyl alkohol kyselina mléčná

PROTEINY
vyplňují úbytky

EMOLIENTY
„uzavírají” složky

HUMEKTANTY
hydratují vlasy

Nezapomeňte na vyváženost!

Podstatou vědomé péče je dodržení vyváženosti mezi proteiny, emolienty a humektanty. 
Nezapomeňte doplňovat jejích nedostatky, ale také dbejte na to, aby složek jedné 
skupiny netvořilo příliš velký podíl na každodenní péči, protože tím dosáhnete zcela 
opačný výsledek, než očekávaný. Použití produktů BE ECO pomáhá dosáhnout rovnováhu PEH, 
díky perfektní kompozice složek z každé ze tří skupin. Stačí určit problémy svých vlasů a jednat!





Ekologické obaly
Při tvorbě produktů s vysoce hodnotnými přirozenými složkami, produktoví vývojáři mysleli 
na ekologické obaly, které ztělesňují myšlenku udržitelného vývoje a splňují předpoklady 
koncepce „měně odpadů“. Je to vyjádření zapojení značky Mila Pro do pomoci v obnově 
rovnováhy, narušené aktivitou a výrobou odpadů člověkem.

Obaly jsou vyrobené z bioplastu – z rostoucí v Brazílii cukrové třtiny, díky čemu:

Se hodí k recyklaci
Přispívají ke snížení emisí CO2
Přispívají k omezení těžby zásob ropy

Štítky vznikly ze „zeleného“ materiálu šetrnému k životnímu prostředí. Je to fólie Forest Film, 
vytvořená z dřevitého odpadu, z oblasti řízené udržitelným způsobem, co jen doplňuje hlavní 
myšlenku BE ECO.
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Čisticí a zvyšující objem řada



Speciální řada čisticích produktů BE ECO Pure Volume byla tak 
navržená, aby byla schopná řešit problémy osob s ochablé, 
s nízkou pórovitostí, se sklonem k vylučování nadměrného 
množství kožního mazu a shlukování.

Hluboce čisticí produkty čistí vlasy a pokožku hlavy, efektivně 
odstraňují zbytky produktů pro stylizaci vlasů a nečistoty 
z  okolního prostředí. Produkt obsahuje pšeniční proteiny, 
které zvětšují objem vlasů a způsobí, že se odlepují od kořínků. 
Rostlinný keratin je prosluly svými posilujícími vlastnostmi 
a plní regenerační funkce. Humektant v podobě d-panthenolu 
stimuluje správnou hydrataci, a vlasy jsou měkké na dotek, 
hladké a snadno se rozcuchávají. Občerstvující ekologická voda 
z pomerančů a výtažek ze zeleného čaje.

Harmonie PEH v Pure Volume
Složení produktů, vytvořeno dle pravidel harmonie PEH, zajišťuje 
doplnění nedostatků proteinů a humektantů s dodržením 
rovnováhy vůči emolientům.

Doplňkem péče Pure Volume je poutavá vůně 
růžového pepře, původem z rajského ostrova Réunion. 
Ve spojení s mentolem dodávají potěšení a zanechávají 
svěží pocit. Pevný charakter vůně je dán výmluvnými 
a perfektně sladěnými aromaty cedrového dřeva, 
pochvatce, zázvoru a bergamotky.

Pyramida vonné kompozice řady PURE VOLUME
Pink Pepper&Methol

FÁZE HLAVY
mandarinka, červený pomeranč, 
bergamotka

FÁZE SRDCE
růžový pepř, zázvor, tóny jantaru

ZÁKLADNÍ FÁZE
čistý výtažek z cistu šedavého, 
cedrového dřeva, pochvatce 

Čisticí a zvyšující
objem řada





Důkladně očisťuje vlasy a pokožku halvy, zvyšuje objem 
a nadzvedává vlasy u kořínků

Šampon efektivně odstraňuje zbytky produktů pro stylizaci vlasů 
a nečistoty z okolního prostředí a snižuje nadměrné vylučování 
kožního mazu. Pěna vytvářena při myti, hluboce proniká do 
struktury vlasů a čistí je po celé délce. Šampon nadzvedává 
vlasy a způsobí, že vlasy jsou měkké na dotek, hladké a snadno 
se rozcuchávají.

• pšeniční proteiny a d-pantothen – přidávají na objemu 
• keratin – posiluje
• mentol – osvěžuje a ochlazuje
• zelený čaj – je antiseptický a má protizánětlivé účinky, 

zbrzďuje vypadávání vlasů a stimuluje jejích růst 
• pomerančová voda – osvěžuje a přidává lesk
• extrakt z čerstvého kosatce – tonizuje pokožku hlavy

Obsahuje mentol, který zanechává pocit příjemného chlazení 
a osvěžení.

Řešení problémů s vlasy potvrzují účastnici 
aplikačního výzkumu:

 100% | čistění vlasů a pokožky hlavy

 100% | odstranění nadbytečného kožního mazu

 100% | redukce shlukování

 100% | efektivní odstranění nečistot

 88% | redukce ochabnutí vlasů

 80% | zvýšení objemu a nadzvednutí u kořínků

% účastníků výzkumu potvrdilo účinnost působení

Dostupné objemy:
900 ml | 250 ml
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Zvětšuje objem, posiluje strukturu vlasů, zvyšuje měkkost a 
vyhlazení vlasů

Maska způsobí, že vlasy jsou hydratované, měkké a hedvábně 
hladké, a přitom nadzvednuté u kořínků. Vlasy se snadno 
rozčesávají a díky lehké konzistence produktu nejsou nadměrně 
zatížené. Maska navíc snižuje nadměrné vylučování kožního mazu 
a zabraňuje shlukování.

• pšeniční proteiny a d-pantothen – přidávají na objemu 
• keratin – posiluje
• mentol – osvěžuje a ochlazuje
• zelený čaj – je antiseptický a má protizánětlivé účinky, 

zbrzďuje vypadávání vlasů a stimuluje jejích růst 
• pomerančová voda – osvěžuje a přidává lesk
• extrakt z čerstvého kosatce – tonizuje pokožku hlavy
• jojobový olej – změna regulace vylučování kožního mazu
• babassuový olej – přidává na objemu
• arganový olej – hydratuje a regeneruje

Obsahuje mentol, který zanechává pocit příjemného chlazení 
a osvěžení. 

Řešení problémů s vlasy potvrzují účastnici 
aplikačního výzkumu:

 100% | redukce shlukování

 100% | snazší rozčesávání vlasů

 96% |  navracení rovnováhy a zlepšení 
kondice vlasů a pokožky hlavy

 92% | zvýšení objemu a nadzvednutí u kořínků

 88% | odstranění nadbytečného kožního mazu

 84% | redukce ochabnutí vlasů

% účastníků výzkumu potvrdilo účinnost působení

Dostupné objemy:
900 ml | 250 ml
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Hluboce očisťuje pokožku hlavy, reguluje a normalizuje 
hladinu kožního mazu

Peeling je perfektním způsobem na ošetření pokožky hlavy, 
která je mnohdy opomíjená. Odstraňuje odumřelé kožní buňky 
a nečistoty, a současně detoxikuje. Je doplňkem péče a zvyšuje 
účinnost působení používaných později produktů. Intenzivně 
hydratuje a regeneruje pokožku hlavy.

Składniki aktywne zawarte w PEELINGU PURE VOLUME:

• pšeniční proteiny a d-pantothen – přidávají na objemu 
• keratin – posiluje 
• mentol – osvěžuje a ochlazuje
• zelený čaj – je antiseptický a má protizánětlivé účinky, 

zbrzďuje vypadávání vlasů a stimuluje jejích růst 
• pomerančová voda – osvěžuje a přidává lesk
• extrakt z čerstvého kosatce – tonizuje pokožku hlavy
• jojobový olej – změna regulace vylučování kožního mazu
• babassuový olej – přidává na objemu
• arganový olej – hydratuje a regeneruje
• mleté jádra meruňky – účinky peelingů

Obsahuje mentol, který zanechává pocit příjemného chlazení 
a osvěžení.

Řešení problémů s vlasy potvrzují účastnici 
aplikačního výzkumu:

 100% | čistění vlasů a osvěžení pokožky hlavy

 100% |  zlepšení kondice vlasů, a navracení
rovnováhy pokožky hlavy

% účastníků výzkumu potvrdilo účinnost působení

 100% |  odstranění nadbytečného kožního mazu

 100% |  odstranění nadměrného množství 
odumřelých kožních buněk

 96% | normalizace pokožky hlavy

Dostupné objemy:
200 ml
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regenerační řada
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ginger woods

Speciální řada regeneračních produktů BE ECO SOS Nutrition 
byla tak navržená, aby byla schopná řešit problémy osob 
se zničenými vlasy, drsnými, matnými se sklonem 
k zacuchávání a krepatění.

Produkty intenzivně obnovují a vyživují, zabraňují motaní 
a neutralizují statickou elektřinu. Emolienty, které v podobě olejů 
obsahuje, tvoří ochrannou vrstvu, zabezpečují proti ztrátě vody 
a vysušení. Olej ze sladkých mandli arganový olej regenerují 
mikropoškození struktury vlasů a působí, že jsou hladké a lesklé. 
Olivový olej uzavírá kutikulu vlasů a usnadňuje rozčesávání. 
Výtažky z rozchodnice růžové a ostružiníku moruška působí 
antistatický a zabraňují krepatění vlasů. Rostlinný keratin posiluje 
a přidává vlasům fl exibilitu.

Harmonie PEH v SOS Nutrition
Složení produktů, vytvořeno dle pravidel harmonie PEH, zajišťuje 
doplnění nedostatků emolientů s dodržením rovnováhy 
vůči proteinům a humektantům.

Vonná koncepce je založená na orientálních nótách 
zázvoru propletených s tóny vetiveru (tropické trávy), 
růžového grapefruitu a pepře, dodávají potěšení a 
zanechávají svěží pocit. Dokonalé spojení ovocně 
dřevité aroma přidává originální charakter a dostávají 
do stavu klidu a pohody.

Pyramida vonné kompozice řady SOS NUTRITION
Ginger Wood

FÁZE HLAVY
zázvor, růžový grapefruit, pepř

FÁZE SRDCE
lotos, ananas, blond tobacco

ZÁKLADNÍ FÁZE
vetiver, suché dřevo, pižmo

regenerační řada





Hluboce regeneruje a vyživuje a vyhlazuje vlasy

Šampon důkladně umývá vlasy po celé délce, proniká do jejích 
struktury a vyhlazuje. Po použití jsou vlasy navlhčené, nečepýří se 
a získávají zpět zdravý vzhled, lesk a zářivou barvu. Zajišťuje vnitřní 
obnovu, zabraňuje zacuchávání a lámavosti vlasů.

• Olej ze sladkých mandli – hydratuje, vyhlazuje a zmírňuje 
povraždění pokožky hlavy

• Arganový olej – regeneruje a dává jim zářivou barvu
• Olivový olej – posiluje, hydratuje, usnadňuje rozčesávání, 

uzavírá kutikulu vlasů
• Rostlinný keratin – posiluje a vyživuje
• Výtažky z rozchodnice růžové – působí antistatický 

a zabraňuje krepatění vlasů
• Výtažek z máku vlčího – hydratační účinek
• Výtažek z ostružiníku moruška – vyživuje a zabraňuje 

krepatění vlasů

Řešení problémů s vlasy potvrzují účastnici 
aplikačního výzkumu:

 100% | regenerace vlasů, měkkost a lesk

 100% | zlepšení kondice pokožky hlavy

 100% |  redukce motaní se vlasů 
a snadné rozčesávání

 96% |  antistatický účinek
a vyhlazení vlasů

 92% | redukce krepatění se vlasů

% účastníků výzkumu potvrdilo účinnost působení

Dostupné objemy:
900 ml | 250 ml
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Intenzivně regeneruje, vyživuje a regeneruje mikropoško-
zení struktury vlasů 

Maska proniká do hloubky vláken vlasů. Díky tomu jsou pruhy 
pevnější a odolné vůči poškozením. Úbytky struktury vlasů 
se vyplňují, a kutikula je vyhlazená, co zajišťuje zdravý vzhled, 
měkkost a fl exivnost. Navíc se vlasy snadno rozčesávají, nečepýří 
se a eliminuje statickou elektřinu. 

• Olej ze sladkých mandli – hydratuje, vyhlazuje a zmírňuje 
povraždění pokožky hlavy

• Arganový olej – regeneruje a dává jim zářivou barvu
• Olivový olej – posiluje, hydratuje, usnadňuje rozčesávání, 

uzavírá kutikulu vlasů
• Rostlinný keratin – posiluje a vyživuje
• Výtažky z rozchodnice růžové – působí antistatický 

a zabraňuje krepatění vlasů
• Výtažek z máku vlčího – hydratační účinek
• Výtažek z ostružiníku moruška – vyživuje a zabraňuje 

krepatění vlasů
• Olej monoï – vyhlazuje a zlepšuje fl exibilitu
•  Mangové máslo – hydratuje a přidává zář
• Bambucké máslo – hydratuje a vyhlazuje

Řešení problémů s vlasy potvrzují účastnici 
aplikačního výzkumu:

 100% | regenerace vlasů, měkkost a lesk

 100% | zlepšení kondice pokožky hlavy

 100% |  redukce drsnosti vlasů 
a snadné rozčesávání

 96% |  antistatický účinek

 92% | redukce krepatění se vlasů

% účastníků výzkumu potvrdilo účinnost působení

Dostupné objemy:
900 ml | 250 ml
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Intenzivně regeneruje a působí, že vlasy jsou lesklé 
a hedvábně hladké

Emulze zajišťuje příslušnou hladinu hydratace a vyhlazení. Zmírňuje 
zacuchávání, a působí, že se snadno rozcuchávají. Uzavírá kutikulu 
vlasů, má antistatický účinek a zabraňuje třepení konečků. Emulze 
usnadňuje modelování a přidává vlasům lesk a zář.

• Olej ze sladkých mandli – hydratuje, vyhlazuje a zmírňuje 
povraždění pokožky hlavy

• Arganový olej – regeneruje a dává jim zářivou barvu
• Olivový olej – posiluje, hydratuje, usnadňuje rozčesávání, 

uzavírá kutikulu vlasů
• Rostlinný keratin – posiluje a vyživuje
• Výtažky z rozchodnice růžové – působí antistatický 

a zabraňuje krepatění vlasů
• Výtažek z máku vlčího – hydratační účinek
• Výtažek z ostružiníku moruška – vyživuje a zabraňuje 

krepatění vlasů

Řešení problémů s vlasy potvrzují účastnici 
aplikačního výzkumu:

 100% | regenerace a vyhlazení vlasů

 100% | redukce drsnosti

 100% |  redukce k repatění 
a zacuchávání vlasů

 100% |  snadné rozčesávání

 92% | antistatický účinek

% účastníků výzkumu potvrdilo účinnost působení

Dostupné objemy:
250 ml
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hydratační řada
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Speciální řada hydratačních produktů BE ECO Water Shine byla 
navržená, aby byla schopná řešit problémy osob se suchými, 
matnými, nezářivými vlasy, bez přirozeného objemu.

Humektanty, které v podobě kyseliny hyaluronové obsahuje 
a  d-pantenol intensivně hydratují vlasy a činí je hedvábně 
hladkými. Vyhlazené pruhy lepé odráží světlo, a vypadají jako 
hladina vody. Makadamiový olej a šťáva z listů aloe vera zajišťují 
lesk a hydratují, a olej z divoké růže s velkým obsahem NNMK 
(nezbytné nenasycené mastné kyseliny) pomáhá regenerovat 
a vyživovat vlasy. Růžová voda tonizuje, přidává lesk a zář. 

Harmonie PEH ve WATER SHINE
Složení produktů, vytvořeno dle pravidel harmonie PEH, zajišťuje 
doplnění nedostatků emolientům a humektantů s dodržením 
rovnováhy vůči proteinů přítomným ve struktuře vlasů. 

Vůni otevírá čerstvé aroma okurky, která se postupně 
spojuje s ovocně květovými tóny, limety, melounu 
vodního, lilie a frézie, které povzbuzují a energetizují. 
Fúzi svěžesti a energie doplňuje vzájemně propletené 
magnetické aroma santalovníku a jantaru.

Pyramida vonné kompozice   
Lime&Cucumber řady WATER SHINE

FÁZE HLAVY
okurka, meloun vodní, limeta

FÁZE SRDCE
aloe vera, lilie, frézie

ZÁKLADNÍ FÁZE
santalovník a jantar

hydratační řada





Intensivně hydratuje vlasy, nadzvedává je u kořínků, dodává 
lehkosti a záře

Šampon důkladně umývá vlasy po celé délce, proniká do hloubky 
a hydratuje. Suché a matné pruhy získávají vitalitu a pružnost. Vlasy 
získávají lesk a žádaný objem. Šampon upravuje stupeň hydratace 
pokožky hlavy a neutralizuje statickou elektřinu.

• D-pantothen, kyselina hyaluronová a glycerol – hydratují
• Makadamiový olej, šťáva z listů aloe vera, výtažek 

z meruněk – dodají vlasům lesk a hydratují
• Olej z divoké růže – vyživující účinek
• Růžová voda – tonizující účinek

Řešení problémů s vlasy potvrzují účastnici 
aplikačního výzkumu:

 100% |  vyhlazení, zvýšení pružnosti a dodání 
přírodního objemu

 100% | viditelné posílení vlasů

 96% |  hydratace pokožky hlavy

 96% | navracení vlasům měkkosti

 92% | navracení vlasům záře

 92% | antistatický účinek

% účastníků výzkumu potvrdilo účinnost působení

 88% |  hydratace od kořínků, 
až ke konečkům vlasů

Dostupné objemy:
900 ml | 250 ml
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Intenzivně hydratuje vlasy, vyhlazuje, přidává zář a objem

Kondicionér okamžitě hydratuje a zlepšuje kondici vlasů. Uzavírá 
kutikulu vlasů, a tím zaručuje hydrataci a lesk.  Obnovuje povrch 
vláken vlasů a snižuje nerovnosti, tvoří dojem vodní hladiny. Způsobí, 
že pruhy jsou měkké na dotek, hladké a pružné. Kondicionér 
usnadňuje rozčesávání a má antistatické účinky. Nadzvedává vlasy 
u kořínků a díky lehké konzistence nezatěžuje pruhy.

• Olej z kamélie japonské – uzavírá kutikulu vlasů
• Marulový olej – má regenerační účinky
• Arganový olej a bambucké máslo – hydratují a dodávají 

vlasům lesk
• HYDROVITON – komplex hydratačních složek

Řešení problémů s vlasy potvrzují účastnici 
aplikačního výzkumu:

 100% |  hydratace vlasů a pokožky hlavy

 100% | navracení vlasům měkkosti

 100% |  posílení a vyhlazení vlasů

 96% |  zvýšení pružnosti a dodání 
přírodního objemu

 96% | antistatický účinek

 88% | navracení vlasům záře

% účastníků výzkumu potvrdilo účinnost působení

Dostupné objemy:
900 ml | 250 ml
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