
Plasticvrije en natuurlijke 
deodorant



Schone producten, minder plastic en meer bomen
ATTITUDE ontwikkelt natuurlijke producten voor persoonlijke verzorging en huis-

houd, gericht op het bevorderen van een gezond leven. De gehele lijn van 
ATTITUDE producten voldoet aan de hoogste kwaliteits- en eco-bewuste normen: 
100% vegan, cruelty-free en zijn ze vrij van potentieel schadelijke stoffen volgens 

de  Environmental Working Group (EWG).



Plasticvrije deodorant
voor de gevoelige huid
Onze plasticvrije deodorants voor de ge-
voelige huid zijn ontworpen om langdurige 
bescherming te bieden en hebben een ver-
zachtende formule die verrijkt is met haver-
mout. Deze natuurlijke deodorants bevat-
ten geen zuiveringszout, zijn niet-irriterend 
en ontworpen om geschikt te zijn voor de 
gevoelige huid. Hun zachte formule bevat 
zorgvuldig geselecteerde beschermendeen 
kalmerende ingrediënten zoals arganolie, 
avocado-olie, kamille-extract en druivenpito-
lie.



Baking soda-vrije deo-
dorant met arganolie en 
havermout

Baking soda-vrije 
deodorant 
met havermout
(Ongeparfumeerd)
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Plasticvrije deodorant voor 
de gevoelige huid
Plasticvrije biologisch afbreekbare verpakking om 
afval te verminderen

EWG VERIFIED: bevat geen ingrediënten die zorgen 
baren volgens de Environmental Working Group

Veganistische formule zonder zuiveringszout, verrijkt 
met havermout en ontworpen voor de gevoelige 
huid en niet-irriterend voor de huid

Formule met magnesiumhydroxide voor langdurige 
bescherming tegen geurtjes en vocht
Dermatologisch getest

Gemakkelijk aan te brengen dankzij de zachte  
textuur van karitéboter en kokosolie



Baking soda-vrije 
deodorant 
met havermout
(Ongeparfumeerd)

Super leaves
Plasticvrije deodorant
Gemaakt van natuurlijke ingrediënten, wordt 
deze deodorant geleverd in een plastic-vrije 
en biologisch afbreekbare verpakking, 
waardoor het een gezond en duurzaam al-
ternatief is voor traditionele antiperspiranten 
en deodorants. De Super leaves deodorant 
bevat actieve ingrediënten uit een verschei-
denheid van bladeren die worden gebruikt 
voor hun veelzijdige eigenschappen en 
voordelen voor de huid. Bovendien bevat 
de formule plantaardige was, sheaboter en 
kokosolie, waardoor het product soepel op 
de huid glijdt.



Super leaves
Plastic-vrije deodorant
Plasticvrije biologisch afbreekbare verpakking om 
afval te verminderen

EWG VERIFIED: bevat geen ingrediënten van 
belang volgens de Environmental Working Group

Verrijkt met superbladeren extracten voor extra 
prestaties

Geformuleerd met plantaardige en minerale 
ingrediënten

Gebruikt arrowroot (Maranta arundinacea) en 
maïszetmeel om vocht en geurtjes te absorberen

Bevat de optimale balans van zuiveringszout voor 
zijn natuurlijk ontgeurende eigenschappen

Belemmert de natuurlijke transpiratie niet
Creëert een hydrofobe barrière die de verspreiding 
van geurveroorzakende bacteriën tegengaat
 
100% veganistisch en dermatologisch getest

White tea leaves 
Verrijkt met witte theeblad 
bekend om zijn antioxide-
rende en beschermende 
eigenschappen. Aroma van 
guave en bessen.

Orange leaves 
Verrijkt met sinaasap-
pelblad, bekend om zijn 
regenererende en opwek-
kende eigenschappen. 
Sinaasappel en kardemom 
aroma.

Pomegranate & 
Green Tea
Verrijkt met granaatappel 
en rode wijnstok blad 
bekend om zijn antioxide-
rende, regenererende en 
verzachtende eigenschap-
pen. Aroma van rode 
bessen.

Olive leaves 
Verrijkt met olijfblad, 
bekend om zijn antioxi-
derende en hydraterende 
eigenschappen. 
Peer en gember aroma

Unscented 
Ongeparfumeerd en 
ideaal voor de meer 
gevoelige huid. Verrijkt 
met groene theebladeren, 
bekend om hun antioxi-
derende en verzachtende 
eigenschappen.

Lemon leaves
Lemon leaves 
Verrijkt met citroenblad, 
bekend om zijn antioxide-
rende en regenererende 
eigenschappen. 
Komkommer en 
Earl Grey thee aroma.





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

HYPOALLERGEEN
Al onze producten zijn hypoallergeen. 
Ze bevatten een minimale hoeveelheid 
allergenen. Via testen en diepgaan-
de 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 plantaardi-
ge en minerale bronnen.

EWG GECERTIFICEERD™
Dit betekent dat dit product geen ingre-
diënten bevat die door EWG als zorg-
wekkend worden beschouwd. Daarnaast 
is het op transparante wijze ontwikkeld 
en geproduceerd in overeenstemming 
met de meest verantwoorde aanpak.

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

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

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.

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


