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Niche Brands vă propune o gamă premium de produse cosmetice italienești organice, 

ce conțin doar ingrediente vegane și nu conțin componente sintetice. 

BeOnMe este un brand italian de cosmetice născut în 2016 în inima Alpilor, înconjurat 

de frumusețea energizantă a Munților Dolomiți. Cosmeticele sale organice, fabricate în Italia 

și certificate de Ecocert® și sunt concepute pentru iubitorii de natură care apreciază 

eficacitatea ingredientelor pure, sunt sensibili la problemele de mediu și conștienți de 

importanța trăirii unui stil de viață sustenabil. Dezvoltate pentru a susține o rutină de 

frumusețe sănătoasă, toate produsele se mândresc cu ingrediente vegane și ecosustenabile, 

selectate pentru eficiența lor și fără componente sintetice. Trei linii de îngrijire a pielii, 

Beauty, Sport și Tattoo, dau viață unei game cosmetice colorate, inteligente și orientate spre 

performanță, care se adresează naturii unice a tuturor tipurilor de piele tânără. Colecția, de 

fapt, răspunde nevoilor Generațiilor tinere, Millennials și Generația Z, două generații tinere 

care îmbrățișează conceptul de consumism conștient și apreciază un raport calitate-preț bun. 

Beauty, Sport și Tattoo  

BeOnMe s-a născut din dorința de a dezvolta produse cosmetice pure, naturale, 

organice și de a satisface nevoile unei piele super-sensibilă și reactivă care nu putea tolera 

nimic altceva decât ingrediente naturale lipsite de componente sintetice și alergeni. Totul a 

început atunci când, în urmă cu câțiva ani, Yvonne, fondatoarea BeOnMe, a început să-și 

producă singură produsele cosmetice pentru a face față dermatitei severe pe care niciun 

specialist și niciun produs nu părea să le poată ameliora. A fost nevoie de ani de studiu precis, 

aplicare, răbdare și o pasiune din ce în ce mai puternică: ceea ce începuse ca o mică gamă de 

produse cosmetice pentru uz privat a devenit în final o colecție de îngrijire a pielii organică, 

extrem de eficientă, funcțională și curată. Împreună cu Massimo, partenerul ei de viață și 

cofondator, susținut de cariera sa antreprenorială și de un parteneriat solid cu un laborator 

italian de cosmetice, au dat viață mărcii BeOnMe. 
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Încă de la crearea sa, BeOnMe și cele trei linii ale sale de îngrijire a pielii se potrivesc 

pasiunilor de suflet ale fondatorilor (frumusețe, sport, tatuaje), valorilor, eticii și filozofiei 

verde. „Produsele cosmetice BeOnMe sunt dedicate celor care iubesc natura, au grijă de ei 

înșiși și caută cele mai frumoase experiențe de viață. Alegând să folosim și să producem doar 

produse cosmetice naturale, organice și durabile, nu ne așteptăm să salvăm lumea, ci să facem 

partea noastră alături de toți cei care au ales această cale și toți cei care fac tot posibilul 

înfiecare zi de a avea un stil de viață sănătos, etic și responsabil", declară Yvonne și Massimo. 

Într-adevăr, marca BeOnMe și sloganul său, ”Îngrijirea pielii pentru iubitorii de natură”, 

sunt o promisiune pentru cei care acționează responsabil încercând să reducă impactul acțiunilor 

lor zilnice asupra ecosistemelor naturale. Din astfel de idealuri ridicate derivă alegeri concrete, 

șase piloni care conduc atât la dezvoltarea produselor, cât și la abordarea dezvoltării afacerii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BeOnMe îmbrățișează vitalitatea și prospețimea naturii cu o colecție inteligentă de produse 

cosmetice organice, orientate spre performanță, dezvoltate cu formule curate și traduse în 

texturi versatile și confortabile.  

Formule inovatoare  

Frumusețea și creativitatea naturii sunt surprinse în formule avansate și eficiente: cu 

ingrediente organice, extracte botanice prețioase și complexe biotehnologice, ele oferă un 

cocktail de fitoactivi puternici pentru a infuza pielea, puricând-o și oferindu-i echilibru.  

Ingrediente unice  

Hidrați enzimatici, prebiotice, surfactanți naturali, alge marine unicelulare, amestecuri de 

uleiuri organice rare și prețioase și amestecuri de flori, precum flori de liliac. Acesta este 

rezultatul unei cercetări nesfârșite pentru inovarea ingredientelor și a unui parteneriat strâns 

cu un laborator cosmetic de nișă de ultimă generație.  

Apă de munte pură  

Produsele conțin apă de izvor de munte provenită din Alpi: ușoară, extrem de pură, cu pH 

neutru și controlată microbiologic, foarte bine tolerată de piele.  
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Linii premium de îngrijire a pielii  

Tattoo și Sport, două linii unice de produse de înaltă tehnologie și multi-benefice proiectate 

pentru a asigura performanțe superioare. Acestea au fost dezvoltate cu o echipă de tatuatori, și 

cu feedback de la testeri, sportivi profesioniști. 

 

 

 

 

 

 

 

Sport Line 

Formule de înaltă performanță create pentru a face corpul să se simtă liber să-și dezlănțuie 

toată energia și vitalitatea. 

➢ Cremă anti-alunecare 

➢ Gel de masaj 

➢ Gel răcoritor 

Tattoo Line 

Cosmetice organice concepute pentru a aborda natura unică a tuturor tipurilor de piele și 

pentru a spori unicitatea vibrantă a fiecărui tatuaj. 

➢ Soluție salină după piercing 

➢ Protecție solară după tatuaj 

➢ Cremă după tatuaj 

➢ Tattoo pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cosmetice premium organice 

Linie de înfrumusețare (față - corp - păr) 

O linie cosmetică pentru pielea tânără pentru a-i evidenția strălucirea naturală! Pentru toate 

tipurile de piele, de la cele mixte și sensibile la cele care prezintă primele semne ale 

îmbătrânirii. De asemenea, conțin extracte botanice prețioase și activi biotehnologici care 

hidratează părul și corpul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linie de îngrijire a feței 

➢ Apă micelară de curățare 

➢ Spumă de curățare 

➢ Gel de curățare 

➢ Gel tonifiant pentru față 

➢ Mască de față hidratantă 

➢ Mască de față nutritivă 

➢ Mască de față purificatoare 

➢ Ser pentru față 

➢ Ser pentru ten mixt 

➢ Ser pentru față pentru bărbați 

➢ Cremă pentru piele sensibilă 

➢ Cremă pentru piele mixtă 
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Linie de îngrijire a corpului 

➢ Gel de duș 

➢ Cremă de corp 

➢ Cremă de mâini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linie de îngrijire a părului 

➢ Tratament nutritiv pre-șampon 

➢ Șampon purificator 

➢ Șampon păr sensibil 

➢ Ulei de păr 
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Ambalaj de cadou 
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