BioEcoLIFE - Bliżej natury – młoda marka, która robi
zamieszanie na rynku kosmetyków naturalnych
data aktualizacji: 2021.10.26

BioEcoLIFE - Bliżej natury to marka naturalnych, wegańskich kosmetyków, opartych na
certyfikowanych składnikach pochodzących z upraw bio. Warto ją poznać, bo robi się o niej
coraz głośniej.
Od pewnego czasu na polskim rynku całkiem spore zamieszanie robi marka BioEcoLIFE - Bliżej
Natury - marka kosmetyków naturalnych do pielęgnacji twarzy i ciała. Ponieważ do nas również
dotarły słuchy o tej młodej marce, zapytaliśmy jej właścicielkę – Renatę Szykułę, o co tak naprawdę
chodzi?
– Uśmiecham się lekko ponieważ bardzo cieszy mnie zainteresowanie moją marką. Rzeczywiście
sama zauważam, że coraz więcej osób dopytuje o nas na rynku. Jestem przekonana, że chodzi
głównie o jakość kosmetyków BioEcoLIFE. Przeprowadzamy niezależne badania konsumenckie,
które potwierdzają, że w 97% działanie naszych kosmetyków jest zgodne z deklaracją. Że kosmetyki
są skuteczne i efektywnie wpływają na poprawienie kondycji skóry. Dla mnie ważne jest, aby
składniki, których używamy do tworzenia kosmetyków pochodziły ze zrównoważonych upraw i były
najwyższej jakości – mówi Renata Szykuła – właścicielka marki BioEcoLIFE Bliżej Natury.

Założenia marki opierają się na pięciu filarach, o które bardzo zabiegała i, których bardzo
przestrzega właścicielka marki.
Po pierwsze – bezpieczeństwo – wszystkie kosmetyki BioEcoLIFE przechodzą serie badań, również
na osobach ze skłonnościami do alergii. Wszystkie kosmetyki otrzymały pozytywną ocenę
bezpieczeństwa. Nie ma w nich kontrowersyjnych składników, takich jak: SLS, PEG, parabeny,
pochodne ropy naftowej czy mikroplastiki.
Po drugie – jakość składników – wszystkie składniki to surowce najwyższej jakości, certyfikowane,
pochodzące z upraw bio.
Po trzecie – troska o zwierzęta – zgodnie z obowiązującym prawem, ani składniki, ani kosmetyki
BioEcoLIFE nie są testowane na zwierzętach. BioEcoLIFE włączyło się i popiera akcję społeczną
„Brońmy zakazu testowania na zwierzętach”. Kosmetyki produkowane w BioEcoLIFE Bliżej Natury
są wegańskie.
Po czwarte – marka BioEcoLIFE dba o środowisko naturalne – opakowania wykorzystywane przez
markę są szklane i tekturowe. Nadają się do recyklingu lub ponownego użycia. Marka podejmuje
wyzwanie edukacyjne i poleca korzystanie z paczkomatów, które są najbardziej ekologicznym
rozwiązaniem jeśli chodzi o logistykę. Marka również poleca i podpowiada jak żyć bardziej
ekologicznie.
Po piąte – produkcja kosmetyków – wszystkie kosmetyki produkowane są w Polsce. W zakresie
produkcji kosmetyków BioEcoLIFE, marka współpracuje z firmą Mokosh Cosmetics, producentem
naturalnych kosmetyków ekologicznych, które znane są nie tylko w Polsce, ale również poza jej
granicami.
W ofercie marki możemy znaleźć kosmetyki do pielęgnacji ciała – balsamy i peelingi oraz twarzy –
olejki do oczyszczania, kremy do pielęgnacji, peelingi do twarzy czy serum.
Oferta marki systematycznie się powiększa.
– Obecnie pracujemy nad pięcioma nowymi kosmetykami, które są odpowiedzią na zapytania naszych
klientek. Będą to kosmetyki skrojone na miarę i w punkt odpowiadające potrzebom pań dbających o
siebie każdego dnia – zapowiada Renata Szykuła.
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