BOHO GREEN MAKE-UP & NAGELLAKKEN
Natuurlijke make-up, gecertificeerd BIO
Inspiratie
De volledige look en de kleuren die voor de BOHO make-up gebruikt worden,
zijn geïnspireerd op de Flower power generatie. Bloemen en kleurrijke patronen
waren heel typerend voor deze tijd, en dit zijn dan ook de typische kenmerken
voor het Franse cosmetica-merk.
Duurzaam en betaalbaar
Boho is opgericht door twee professionals uit de cosmetica-branche. Hun wens
was om een collectie duurzame make-up op de markt te brengen, verrijkt met
alleen maar natuurlijke en biologische ingrediënten. Het moest echter wel betaalbaar zijn en dus toegankelijk voor een breed publiek. De lage prijs mocht geen
(negatieve) invloed hebben op de kwaliteit van de producten.
Aandacht voor het milieu
Tijdens het ontwikkelings- en productie proces wordt rekening gehouden met
het milieu. Boho heeft ervoor gekozen om alle producten te leveren zonder omdoosje. Bij aanschaf van een Boho product draagt de consument ook op een indirecte manier bij aan duurzaamheid. Een percentage van de omzet doneert het
merk namelijk aan verschillende organisaties die het milieu helpen beschermen.
Ook draagt Boho zijn eigen steentje bij aan de herbebossing van Frankrijk. Alle
verpakkingen van het merk zijn recyclebaar. Boho kiest voor PEFC-gecertificeerd
hout voor hun verpakkingen en hun displays.
Natuurlijke ingrediënten
De Boho make-up wordt ontwikkeld met alleen maar natuurlijke en biologische
ingrediënten. De geur van de producten is afkomstig van essentiële oliën uit
grapefruit en vanille. Alle producten zijn vrij van siliconen en parabenen. Het
hele assortiment is dierproefvrij en een groot deel van het Boho assortiment is
vegan.
Compleet assortiment
Het Boho assortiment is zeer compleet. De consument vindt er alles voor een
perfecte basis van de make-up, van concealers tot poeders, en dan natuurlijk alles
om de make-up zo kleurrijk te maken als ze maar wenst.
Boho heeft een oneindige range aan lipsticks, potloden, oogschaduw, bronzers en
blushers. Ook de juiste tools voor het feilloos aanbrengen van de make-up zijn
aanwezig

Yaviva - EXPERTS IN POSITIVE BEAUTY - dé groothandel in ECO cosmetica. www.yaviva.nl

