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Здравейте,

Аз съм Милена Анастасова, вдъхновител на FLO Beauty Care. 
Винаги съм вярвала, че това, което води хората напред и им носи радост от 
успехите, е страстта. Страстта към близък човек, страстта към любимо 
занимание, страстта към работата…
От дълго време една моя страст е козметиката – качествената и преди всичко 
тази, която те кара да се чувстваш красив. Всъщност за мен двете винаги 
вървят ръка за ръка. 
Вярвам, че красотата няма перфектни мерки и определени черти – тя е усещане. 
Когато използвам наистина хубав продукт, аз се чувствам красива, доволна и 
самоуверена. И знам, че съм такава и в очите на хората около мен. Познато Ви 
е чувството, нали? 

Именно това е и причината да създам FLO Beauty Care – марка продукти за 
красота. 
Разбира се, в работата си не съм сама – с мен са хората от екипа ми, които 
също като мен са открили своята страст и вършат всичко с вдъхновение. В 
лабораториите на FLO ние ежедневно изпитваме нови формули, защото вярваме, 
че всеки успешен продукт е стъпка в процеса на постоянната иновация. Затова и 
не се страхуваме да застанем зад всеки един продукт и да поемем отговорност 
за качеството му.

И като всички хора, ние също си имаме мечта – да превърнем FLO Beauty Care 
в марката, която всеки ден вдъхновявa стил и усещане за красота.

Бъдете красиви и изпълнени със страст!



HAIR CARE





Серията FLO Hair Strength Shampoo & Conditioner интензивно се грижи косата да е винаги 
гъста, жизнена и здрава. 

В активните съставки на шампоана и балсама от серията влизат: Trichogen Complex, 
Phylderm Vegetal C2 (соев протеин), Vitamin Complex, екстракт от конски кестен, масло 
от Crambe Abyssinica, арганово масло.

Trichogen Complex е уникален комплекс от специално подбрани екстракти от растителен, 
минерален и биотехнологичен произход. Той е много силна биоактивна съставка, която 
действа директно на космения фоликул, като прави влакната на косъма по-силни, 
стимулира естествения растеж на косата и предотвратява падането й.
Phylderm Vegetal C2 е хидролизиран соев протеин, който повишава клетъчното дишане. 
Vitamin Complex съдържа витамините A, E, F и B. Той подпомага образуването на нови 
клетки и подхранва косата и кожата на главата.
Екстрактът от конски кестен подобрява кръвообращението на кожата и по този начин 
подпомага проникването на активните съставки.
Маслото от Crambe Abyssinica увеличава блясъка, еластичността и придава обем на 
косата. Улеснява разресването и предотвратява късането.
Аргановото масло действа като щит срещу вредните влияния на околната среда.

Използвани заедно, FLO Hair Strength Shampoo & Conditioner помагат на косата да расте 
гъста, устойчива и здрава.

Подходящи за ежедневна употреба.

За да постигнете желания ефект, използвайте минимум 2 пъти седмично.

SHAMPOO & CONDITIONER Strengthens the hair 
and stimulates hair growth

HAIR STRENGTH





Серията Flo Hair Balance Shampoo & Conditioner е специално разработена за коса, склонна 
към омазняване в корените и суха в краищата.
В активните съставки на шампоана и балсама от серията влизат: екстракт от 
бреза, Phylderm Vegetal C2 (соев протеин), Vitamin Complex, екстракт от конски кестен, 
салицилова киселина, ментол, ментово масло, лавандулово масло, масло от Crambe Abys-
sinica, арганово масло, акация-колаген, хидролизирано маслиново масло.
 
Екстрактът от бреза регулира отделянето на себум. 
Phylderm Vegetal C2 е хидролизиран соев протеин, който повишава клетъчното дишане. 
Vitamin Complex съдържа витамините A, E, F и B. Той подпомага образуването на нови 
клетки, подхранва косата и кожата на главата.
Екстрактът от конски кестен подобрява кръвообращението на кожата и по този начин 
подпомага проникването на активните съставки. 
Салициловата киселина заздравява скалпа, намалява дразненето и има противопърхотно 
действие. 
Ментолът успокоява и охлажда скалпа.
Ментовото масло почиства в дълбочина и има освежаващо действие.
Лавандуловото масло има успокоително и антисептично действие.
Маслото от Crambe Abyssinica увеличава блясъка и придава обем на косата. Улеснява 
разресването и предотвратява късането.
Хидролизираното маслиново масло подхранва косата, като я прави здрава и еластична.
Аргановото масло действа като щит срещу вредните влияния на околната среда.
Акация-колаген е заместител на животинския колаген от растителен произход, който 
се добива от акациева смола. Той хидратира и заздравява сухата и увредена коса.

С Flo Hair Balance Shampoo & Conditioner косата е винаги здрава, обемна и жизнена.

Подходящи за ежедневна употреба.

За да постигнете желания ефект, използвайте минимум 2 пъти седмично.

HAIR BALANCE

Regulates sebum secretion 
and moisturizes the hair SHAMPOO & CONDITIONER





Серията Flo Dandruff Out Shampoo, Conditioner & Serum почиства от пърхот в дълбочина, 
като същевременно успокоява раздразнената, лющеща се кожа на главата.

В активните съставки на продуктите от серията влизат: Fitopur B, Phylderm Vegetal 
C2 (соев протеин), Vitamin Complex, екстракт от конски кестен, салицилова киселина, 
екстракт от Crambe Abyssinica, уреа, ментол.

Fitopur B е екстракт от корените на три растения: Buchu, Henna и Венерини коси. 
Действието му е насочено срещу сухия пърхот.
Phylderm Vegetal C2 е хидролизиран соев протеин, който повишава клетъчното дишане. 
Vitamin Complex съдържа витамините A, E, F и B. Той подпомага образуването на нови 
клетки и подхранва косата и кожата на главата.
Екстрактът от конски кестен подобрява кръвообращението на кожата и по този начин 
подпомага проникването на активните съставки.
Салициловата киселина заздравява скалпа, намалява дразненето и има противопърхотно 
действие. 
Екстрактът от Crambe Abyssinica увеличава блясъка, еластичността и придава обем на 
косата. Улеснява разресването и предотвратява късането.
Уреата предотвратява появата на пърхот и осигурява дълготраен контрол. Хидратира 
сухия скалп в дълбочина.  
Ментолът успокоява и охлажда скалпа. 

Използвани заедно, Flo Dandruff Out Shampoo, Conditioner & Serum се грижат косата да е 
чиста, блестяща и свежа.

Подходящи за ежедневна употреба.

За да постигнете желания ефект, използвайте минимум 2 пъти седмично.

DANDRUFF OUT

Refreshes dry scalp
with active herbal essencesSHAMPOO, CONDITIONER & SERUM





ANTI HAIR LOSS

MEN SHAMPOO & SERUM Prevents hair loss
and strengthens the hair

Създадена с грижа за специфичните нужди на мъжкия скалп, серията FLO Anti Hair Loss 
Shampoo & Serum подхранва косата в дълбочина и предотвратява загубата й. 

В активните съставки на продуктите от серията влизат: Trichogen Complex, Phylderm 
Vegetal C2 (соев протеин), Vitamin Complex, екстракт от конски кестен.

Trichogen Complex е уникален комплекс от специално подбрани екстракти от растителен, 
минерален и биотехнологичен произход. Той е много силна биоактивна съставка, която 
действа директно на космения фоликул, като прави влакната на косъма по-силни, 
стимулира естествения растеж на косата и предотвратява падането й.
Phylderm Vegetal C2 е хидролизиран соев протеин, който повишава клетъчното дишане. 
Vitamin Complex съдържа витамините A, E, F и B. Той подпомага образуването на нови 
клетки и подхранва косата и кожата на главата.
Екстрактът от конски кестен подобрява кръвообращението на кожата и по този начин 
подпомага проникването на активните съставки.

Използвани заедно, Flo Anti Hair Loss Shampoo & Serum правят косата плътна, устойчива 
и жизнена.

Подходящи за ежедневна употреба.

За да постигнете желания ефект, използвайте минимум 2 пъти седмично.



BODY



BODY

ENERGY BURST

MEN SHOWER GEL

Създаден с грижа за мъжете, FLO Energy Burst Shower Gel 
почиства в дълбочина и тонизира кожата.

В активните му съставки влизат: екстракт от салвия, 
екстракт от здравец, акация-колаген, лавандулово масло. 

Екстрактът от салвия  е известен  с  противовъзпалително 
и регенериращо действие.
Екстрактът от здравец освежава и стяга кожата.  
Акация-колаген е заместител на животинския колаген 
от растителен произход, който се добива от акациева 
смола. Действа подхранващо и хидратира кожата, като 
задържа влагата и създава защитен слой.  
Лавандуловото масло има успокояващо, антисептично и 
подхранващо действие. То стимулира регенерирането 
на клетките.  

Кожата е винаги чиста, свежа и стегната.  



SHOWER GEL Deep skin hydration 
with firming effect

Деликатно и грижливо FLO Moisture Flow Shower Gel 
почиства и овлажнява кожата в дълбочина. 

В активните му съставки влизат: екстракт от ружа, 
екстракт от жасмин, акация-колаген, хидролизирано 
маслиново масло.
 
Екстрактът от ружа действа противовъзпалително, 
подхранва и хидратира сухата кожа в дълбочина. 
Екстрактът от жасмин повишава еластичността на 
кожата и има подмладяващо и освежаващо действие. 
Акация-колаген е заместител на животинския колаген 
от растителен произход, който се добива от акациева 
смола. Действа подхранващо и хидратира кожата, 
като задържа влагата и създава защитен слой.  
Хидролизираното маслиново масло подхранва кожата, 
като я предпазва от дехидратиране. 

Кожата остава гладка, стегната и съблазнително 
свежа.    

MOISTURE FLOW



SHOWER GELNourishes the skin
and makes it silky soft

Внимателно и грижливо FLO Intensive Care Shower Gel 
почиства, овлажнява и подхранва кожата в дълбочина.  

В активните му съставки влизат: масло от авокадо, 
масло от жожоба, хидролизирано маслиново масло, 
акация-колаген, Vitamin Complex, екстракт от конски 
кестен.

Маслото от авокадо е изключително подходящо за суха   
и чувствителна кожа и допринася за синтеза на нови 
колагенови връзки. Благодарение на богатия си състав, 
то възстановява липидния баланс на кожата, който се 
нарушава с възрастта.  
Маслото от жожоба се абсорбира много добре от 
всеки тип кожа, включително и мазна. Оставя тънък 
слой, който подхранва кожата и я защитава от 
неблагоприятните въздействия на околната среда.  
Хидролизираното маслиново масло съдържа всички 
мастноразтворими витамини и прави кожата на 
тялото гладка и еластична. 
Акация-колаген е заместител на животинския колаген 
от растителен произход, който се добива от акациева 
смола. Действа подхранващо и хидратира кожата. 
Vitamin Complex съдържа витамините A, E, F и B. Той 
подпомага образуването на нови клетки и подхранва 
кожата. 
Екстрактът от конски кестен подобрява 
кръвообращението на кожата и по този начин 
подпомага проникването на активните съставки.

Кожата е винаги свежа, стегната и сатенено гладка.  

INTENSIVE CARE
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Kонтакти


