Plasticvrije
minerale
zonnebrand

ZACHTE EN PUUR NATUURLIJKE
ZONBESCHERMING

Zonbescherming
die mens en
milieu respecteert
Onze minerale zonnebrandcrème zonder nano zinkoxide
vormt een fysieke barrière op de huid en beschermt deze
tegen UVA en UVB-stralen (breed spectrum) met een
beschermingsfactor van (SPF) 30. De zinkoxidemoleculen
zijn stabiel en worden niet afgebroken na blootstelling aan
de zon, zodat een optimale bescherming wordt geboden.
De zonnefilters van ATTITUDE bevatten geen ecotoxische
chemische filters zoals octinoxaat of oxybenzone
(benzefenon-3) die schadelijk zijn voor vissen en koralen.
De innovatieve kartonnen stick vermindert daarnaast de
hoeveelheid plastic in ons dagelijks leven.
WIST JE DAT?
Nanopartikels minuscule moleculen zijn, klein genoeg om via de huid

HYDRATEERT EN VERFRIST DE HUID

het lichaam binnen te dringen. De zinkdeeltjes die wij in onze minerale

HYPOALLERGEEN EN DERMATOLOGISCH GETEST

zonnebrandcrème gebruiken, zijn echter zorgvuldig gekozen om op de
huid te blijven en een beschermende barrière te vormen.

Complete,
plasticvrije
collectie
ATTITUDE zonnebrand is samengesteld uit natuurlijke en
minerale ingrediënten die geen witte laag achterlaten.
Ze zijn zacht, hypoallergeen, dermatologisch getest,
veganistisch en koraalrifvriendelijk. De formule hydrateert
en verfrist de huid.
Een complete collectie in een makkelijk smeerbare (niet
vloeibare) stick verpakt in karton. De hoogwaardige
SPF30 stick glijdt soepel over de huid en biedt uitstekende
bescherming tegen de zon, maar dan in een praktisch
formaat voor onderweg. Verkrijgbaar in verschillende
geuren, en parfumvrij. Met formules voor gezicht en lippen,
de gevoelige huid en voor kinderen.

PLASTICVRIJ
EENVOUDIG AAN TE BRENGEN

KORAALRIFVRIENDELIJK EN VEGAN
IN VERSCHILLENDE FRISSE GEUREN ÉN PARFUMVRIJ

Onze
Collectie
Minerale zonnebrandstick SPF 30

Minerale zonnebrandstick SPF 30

Minerale zonnebrandstick SPF 30

Minerale zonnebrand stick gezicht
Gevoelige huid

Minerale zonnebrand
stick gezicht SPF 30

Getinte minerale zonnestick SPF 30

After sun calendula stick

Minerale zonnebrand stick SPF 30

Minerale zonnebrand stick
gezicht SPF 30

ORANJEBLOESEM
85 G / 3 OZ.

PARFUMVRIJ
30 G / 1 OZ.

MUNT & KOMKOMMER
85 G / 3 OZ.

TROPISCH
85 G / 3 OZ.

PARFUMVRIJ
30 G / 1 OZ.

VOOR KINDEREN
PARFUMVRIJ
85 G / 3 OZ.

PARFUMVRIJ
85 G / 3 OZ.

PARFUMVRIJ
30 G / 1 OZ.

PARFUMVRIJ
30 G / 1 OZ.

Minerale Lippenbalsem SPF 15
KOKOS
30 G / 1 OZ.
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