Hotte
nyheder

fra en svunden
hippietid
Jeg elsker det! Smukt, innovativt
og med masser af økologi til at
indramme både det unge ansigt
og os med gamle fjæs.
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// SUND-FORSKNING skal ikke anvendes som en erstatning for at gå til læge eller anden fagekspert. Savner du kilder og referencer, skriv til redaktionen.

Lad farverne og skønheden tale for sig selv …

Alle materialer lige fra kosmetik børster til de smukke farver til læber, negle
og hud har alle tænkelige certifikater
indenfor bæredygtighed, økologi, og
også standerne i butikkerne oser af
omtanke for den globale sundhed.
AF MARIANNE PALM
Vi vil have rene økologiske varer. Det er et ønske
fremsat ikke kun for at undgå kemikalier i lange
baner, der trænger ind i vores kroppe, vi ønsker
det også for naturen. For den klode, vi bor på, og
for mig, sådan en halvgammel hippie, ønsker jeg
det for mine børnebørn og oldebørn.
Vi er alle nødt til at anlægge langsigtede strategier, også selvom vi bare er tyve år, og det skal du
også gøre for din egen skyld. For man ved stadig
alt for lidt om, hvilke kemikalier fra kosmetik der
kan skabe cocktaileffekter i kroppen. Altså hvor
kemikalierne fra din lotion, din foundation og dine
smarte farver på øjenlågene blander sig til en
suppe, der påvirker dine organer og måske især
dit bindevæv hen over de næste mange år.
Er man en gammel tudse som jeg, så gør det
måske mindre, hvis jeg kun skal se på min egen
situation.
Men hvis du ikke tænker at gøre det for din egen
skyld, så gør det for de næste generationer.

Paletten af økologiske og bæredygtige
muligheder er stor
Hvor det overhovedet er muligt, er det meste
båret frem af de veganske principper, hvor ingen
animalske ingredienser indgår, og skridt for skridt
vil de enkelte produkter blive veganercertificeret,
det tager kun den tid, det tager i forhold til innovation. Og selvom Boho henter deres inspiration
fra min ungdom, så er de helt oppe i top 2020,
hvad ingredienser angår.

Kontakt Boho Green Make-Up
v. Birgitte Jørgensen, og få
anvist nærmeste forhandler.
Tlf.: 2020 8864
Mail: bj@bijodan.dk
@bohogreenmakeup.dk
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