
 
 

 

MARIA NILA

MINERALS
Maria Nila rozšiřuje svou kolekci vlasových vosků 

MINERALS o dva nové produkty. 
  

 

Věříme, že zvídavost je to, co mění naši budoucnost v lepší. Proto jsme se rozhodli vytvořit řadu veganských vosků na vlasy, 
což je v kosmetickém průmyslu něco téměř nemožného. A proč je to tak obtížné? Protože tradičně se k jejich výrobě používá 
včelí vosk a lanolin. To jsou složky, které vydrží i vysoké výrobní teploty, nicméně jsou živočišného původu. Už v roce 2014, 
když jsme na této kolekci začali pracovat jsme věděli, že tyto složky pro nás nepřipadají v úvahu. O pár let později jsme na trh 

pyšně uvedli MINERALS - naši kolekci 100% veganských vosků na vlasy, které nejsou testovány na zvířatech. 

Všechny vosky v naší řadě MINERALS můžete používat společně s dalšími produkty MARIA NILA. 
Stylingové vosky MARIA NILA CLAY a MARIA NILA SLATE  jsou dostupné ve dvou velikostech.

Když pro vás vytváříme nový produkt, vždy při tom pečlivě studujeme nejnovější výzkumy v našem oboru, abychom našli 
ty nejlepší a nejšetrnější složky pro vaše vlasy i pro životní prostředí. Naše vlasová péče je 100% VEGANSKÁ a CRUELTY-FREE. 

To znamená, že žádný z našich produktů neobsahuje složky živočišného původu a nebyl testovaný na zvířatech. 

Doporučená prodejní cena: 
100 ML 699 KČ   |   50 ML 430 KČ

Pro více informací kontaktujte

MARIA NILA SLATE je rychleschnoucí vosk, ideální pro kratší vlasy, 

vosk se díky krémovému složení velmi dobře aplikuje. Zjemňující 
rostlinné oleje vytváří hydratační komplex, který zabraňuje 

Posilující rostlinné bílkoviny dodají suchým a krepatým vlasům 
hydratovaný a uhlazený vzhled. Produkt MARIA NILA SLATE můžete 
použít jak na vlhké, tak na suché vlasy. Pro dosažení maximální 

MARIA NILA CLAY je stylingový vosk s matnou texturou, který 

olivový olej tvoří hydratační komplex, který zabraňuje 
vysychání vlasového vlákna. Posilující rostlinné bílkoviny 

dodají vlasům sílu, hydrataci a vyživení. Aplikujte na suché 
vlasy. Vosk před použitím rozehřejte v dlaních. Produkt 
MARIA NILA CLAY je perfektní pro vytvoření přirozeného 

účesu bez pocitu zatížení voskem. Fixace 3/5.

Nyní kolekci MINERALS rozšiřujeme o dvě novinky: 
MARIA NILA SLATE a MARIA NILA CLAY.


