


  



Ontdek baby
en little leaves

™

Dankzij het vernuft van de wetenschap is het nu mogelijk om uit allerlei bladerensoorten
de actieve ingrediënten te halen, zodat we in het dagelijks leven de vele voordelen
daarvan kunnen benutten.
Voor ons baby- en little leaves™ assortiment hebben we met de allergrootste zorg een
blad gekozen dat het beste past bij de behoeften van uw kleintje: het bosbessenblad.
Om ervoor te zorgen dat ook onze kleintjes kunnen profiteren van de wetenschap van
bladeren, hebben we een productlijn voor haar- en lichaamsverzorging ontwikkeld die
verrijkt is met bosbessenblad, bekend om zijn opmerkelijke verzachtende en
beschermende eigenschappen. Dit plantaardige ingrediënt, rijk aan antioxidanten, is de
ideale natuurlijke bescherming voor de tere baby- en peuterhuid.
Onze baby- en little leaves™ producten zijn verkrijgbaar in onweerstaanbare geuren
waar zowel u als uw kinderen van zullen genieten! Trouw aan onze missie om producten
te maken die alleen zachte, effectieve en natuurlijke ingrediënten bevatten, is dit
basisassortiment voor baden en lichaamsverzorging hypoallergeen en dermatologisch
getest, en gemaakt van uitsluitend plantaardige en op mineralen gebaseerde
bestanddelen.

EWG GECERTIFICEERD ™
- de gouden standaard
voor gezondheid
en welzijn.

Winnaars van de Parent
Tested Parent Approved
(PTPA) - een van de
meest belangrijke
prijzen door
consumenten.

Ontwikkeld zonder of
door minimaal
gebruik te maken van
ingrediënten die
allergenen bevatten.

Erkend door PETA als
producten die niet
getest zijn op dieren
en vrij zijn van
dierlijke ingrediënten.

Bosbessenblad
Een natuurlijke bescherming

De superbladeren van bosbessen zijn rijk
aan vitamines en mineralen en staan
bekend om hun kalmerende en beschermende eigenschappen. Ze zijn ideaal voor
kinderen, omdat ze een natuurlijke
bescherming bieden voor hun tere huid.

ANTI-VERONTREINIGING
We worden elke dag blootgesteld aan milieuverontreinigende stoffen. Als gevolg van
een proces dat bekend staat als 'oxidatieve stress', kan verontreiniging schade aan de
huid en het haar veroorzaken.
Onze baby en- little leaves™ haar- en huidverzorgingsproducten bevatten extracten van
Moringazaad afkomstig van de Moringaboom, die ook bekend staat als de
wonderboom. Het actieve ingrediënt dat deze extracten omhult heeft een reinigende en
zuiverende werking en gaat de hechting van vuildeeltjes tegen, waardoor deze minder
diep binnendringen.

Het baby- en little
leaves assortiment
TM

Het baby- en little leaves™ assortiment is gemaakt van uitsluitend natuurlijke en
zorgenloze ingrediënten, en omvat o.a. een praktische 2-in-1 natuurlijke shampoo & body
wash en een hydraterende natuurlijke lotion om ruwe plekken te kalmeren en herstellen.
Aan het baby leaves assortiment is een leuke schuimende bubble wash, een
beschermende luiercreme met zink en een natuurlijke luchtverfrisser toegevoegd.
Het little leaves assortiment bevat nu ook een hair detangler. De natuurlijke en
hypoallergene formule is speciaal ontwikkeld om het kammen gemakkelijker te maken.
De combinatie van bosbessenblaadjes en extracten van rode biet heeft een
antioxiderende en versterkende werking.
Begin de dag fris met de zachte, levendige geuren. Reinig de huid en het haar van uw
kind en bescherm de gevoelige huid met deze zachte en hypoallergene dagelijkse
verzorgingsproducten.

BUBBLE WASH

Pear Nectar

NATURAL DIAPER CREAM
WITH ZINK

Fragrance free

AIR PURIFIER

Pear Nectar

2-IN-1 SHAMPOO
& BODY WASH

Pear Nectar

BODY LOTION

Pear Nectar

2-IN-1 HAIR AND BODY
FOAMING WASH

Pear Nectar

Parfumvrij
Het parfumvrije assortiment bestaat uit
een 2-in-1 natuurlijke shampoo en body
wash, een 2-in-1 schuimende haar en
body wash en een natuurlijke
bodylotion.

2-IN-1 SHAMPOO AND
BODY WASH

Fragrance-Free

BODY LOTION

Fragrance-Free

2-IN-1 HAIR AND BODY
FOAMING WASH

Fragrance-Free

Kokosnoot en
watermeloen
Voor een zachte, goed
gehydrateerde huid die heerlijk
ruikt. Breng de lotion aan na het
baden, of gedurende de dag.

Body Lotion

Coconut and
watermelon
473 mL / 16 FL. OZ.

Foaming hand soap
Coconut and watermelon
295 mL / 10 FL. OZ.

Conditioner

Coconut and watermelon
240 mL / 8 FL. OZ

2-in-1 shampoo &
body wash
Coc
Coconut
onut and wat
atermel
ermelon
on

473 mL / 16 FL. OZ.

Bubble wash

Coconut and watermelon
473 mL / 16 FL. OZ.

Hair detangler

Coconut and wat
Coconut
atermel
ermelon
on
240 mL / 8 FL. OZ.

Peer en
vanille
Uw kinderen zullen zeker dol
zijn op onze bubble wash.
Hun haar en lichaam wordt
weer schoon terwijl ze met
de zeepbelletjes spelen!

Bubble Wash

Pear and vanilla
473 mL / 16 FL. OZ.

Conditioner
Pear and vanilla
240 mL / 8 FL. OZ

2-in-1 Shampoo and
Body Wash
Pear and vanilla
473 mL / 16 FL. OZ.

Body Lotion
Pear and vanilla
473 mL / 16 FL. OZ.

Foaming Hand Soap
Pear and vanilla
295 mL / 10 FL. OZ.

Wat maakt ATTITUDE
zo uniek?
THE PARENT TESTED PARENT APPROVED DE
PTPA prijs betekent dat ons product getest en
goedgekeurd is door ouders die bijzondere
aandacht hebben voor het effect van
producten op het welbevinden van hun
kinderen. Het product wordt erkend als veilig,
zeer effectief, met een aantrekkelijk design en
een prettige geur.

EWG GECERTIFICEERDTM
EWG GECERTIFICEERD™ betekent dat dit product geen ingrediënten bevat die door EWG als
zorgwekkend worden beschouwd. Daarnaast is
het op transparante wijze ontwikkeld en geproduceerd in overeenstemming met de meest
verantwoorde aanpak.

HYPOALLERGEEN
Al onze producten zijn hypoallergeen. Ze

VEGANISTISCH EN HUMAAN
Al onze producten zijn gecertiﬁceerd veganistisch. Ze bevatten geen dierlijke ingrediënten.
We zijn ook trots lid van het ‘Beauty Without
Bunnies' programma van PETA.

bevatten een minimale hoeveelheid allergenen.
Via testen en diepgaande veiligheidsanalyses
kunnen we bevestigen dat ze veilig zijn voor uw
gevoelige huid!

NATUURLIJK
We hebben de hele wereld afgereisd, op zoek
naar de beste natuurlijke ingrediënten. Al onze
producten zijn afkomstig uit plantaardige en
minerale bronnen.

RECYCLEBAAR
Heeft u zich ooit afgevraagd waar plastic
vandaan komt en waar het na gebruik naartoe
gaat? Onze flessen zijn vervaardigd uit HDPE #2
plastic, de kunststof die zich het makkelijkst
laat recyclen.

GECERTIFICEERD ECOLOGO
We voldoen niet alleen aan de normen van
EcoLogo, maar gaan nog een stap verder door
de aanwezigheid van verontreinigingen te
vermijden in elke fase van de bevoorrading van
grondstoffen tot de productie van de
verpakking.

GEMAAKT IN CANADA
Elk van onze producten overtreft alle Canadese
kwaliteits- en veiligheidsnormen.

