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Minder plastic
in de oceaan



Om plastic in ons dagelijks leven te verminderen, hebben we een
assortiment zonnebrandproducten ontwikkeld met een innovatieve
stick van karton. Deze minerale zonbeschermingsproducten zijn
ontwikkeld zonder ingrediënten die schadelijk zijn voor
koraalriffen. Het beschermt je tegen de zon, terwijl het ook de
oceanen beschermt.

De eerste complete 
zonnebrand collectie 

zonder plastic



Onze minerale zonnebrandcrème zonder nano zinkoxide
is verkrijgbaar in een niet-vloeibare stick-formule. 

 — Het vormt een fysieke barrière op de huid en beschermt 
deze tegen UVA en UVB-stralen (breed spectrum) met 
eenzonbeschermingsfactor (SPF) van 30.

 — De zinkoxidemoleculen die wij hebben gekozen zijn stabiel en 
worden niet afgebroken na blootstelling aan de zon, zodat een 
optimale bescherming wordt geboden. Deze formule wordt door 
deskundigen als de veiligste beschouwd.

 — De producten zijn samengesteld met zachte natuurlijke en minerale 
ingrediënten. Ze zijn hypo-allergeen en dermatologisch getest.

wist je dat?
Nanopartikels minuscule moleculen zijn, klein genoeg om via de 
huid het lichaam binnen te dringen. De zinkdeeltjes die wij in onze 
minerale zonnebrandcrème me gebruiken, zijn echter zorgvuldig 
gekozen om op de huid te blijven en een beschermende barrière te 
vormen.

Feiten van
A tot Zink



Zonbescherming die
het leven in de oceaan

respecteert

De zonneflters van ATTITUDE bevatten geen ecotoxische
chemische flters zoals octinoxaat of oxybenzone (benzofenon-3),
die in sommige delen van de wereld verboden zijn wegens hun
schadelijke effecten op vissen en koralen.



plasticvrije zonnebrandsticks

Deze hoogwaardige SPF30 stick glijdt soepel over de huid en 
biedt uitstekende bescherming tegen de zon, maar dan in een 
praktisch formaat voor onderweg. Hypo-allergeen, dermatologisch 
getest en veganistisch.



getinte minerale zonnebrandstick

Deze getinte SPF 30 zonnebrandstick biedt optimale 
bescherming tegen de zon en zorgt voor een gladde, 
gehydrateerde huid met een natuurlijke glans.
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 — breedspectrum zonnebescherming bevat 
geen nano zinkoxide en is huidkleurig 
achter voor een natuurlijke glans

 — geurloos, met hydraterende kokosolie, 
zonnebloemolie en sheaboter

 — een compact formaat, ideaal voor kleine 
correcties op het gezicht

 — hypoallergeen en dermatologisch getest

 — veganistisch en koraalrifvriendelijk

 — Gemakkelijk aan te brengen



SPF 15 | lippenbalsem

Onze SPF 15 lippenbalsem is de perfecte 
aanvulling op onze zonverzorgingslijn. 
Deze zorgt voor een geweldige hydra-
tatie, voeding en verzachting terwijl het 
de huid tegen de zon beschermt.
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 — dermatologically tested

 — verlicht geïrriteerde huid, hydrateert en verfrist

 — — met natuurlijke en minerale ingrediënten

 — — frisse en tropische kokossmaak

 — — hypoallergeen en dermatologisch getest

 — — veganistisch en koraalrifvriendelijk



Plasticvrije zonnebrandsticks | voor kinderen

Onze zonnebrand voor kinderen in een innovatieve kartonnen stick. 
Dit handige formaat is soepel en vlekkeloos in gebruik, voor een 
breedspectrum SPF 30 zonnebescherming.

 — handige oplossing voor kinderen

 — non nano-zinkoxyde voor de hoogste veiligheid en 
functionaliteit

 — veganistisch

n e w
d e s i g n



calendula after sun 

Onze after sun met verzachtende en herstellende calendula-extracten in een innovatieve stick 
van karton. Een effectieve formule voor verzachting van de ge rriteerde huid na blootstelling 
aan de zon.

 — unieke stick formule, eenvoudig aan te brengen

 — verlicht trekkerige huid, hydrateert en verfrist

 — met zachte natuurlijke en minerale ingrediënten

 — verfrissende komkommer & natuurlijke munt geur

 — hypoallergeen en dermatologisch getest

 — veganistisch en koraalrifvriendelijk
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minerale zonnebrandstick 
voor de gevoelige huid

Onze zonnebrandstick voor 
gevoelige huid SPF 30 vormt 
een fysieke barrière om de huid 
te beschermen tegen UVA- en 
UVB-stralen. Verrijkt met 1% 
colloïdaal havermout, PARFUMVRIJ 
en ontworpen met natuurlijke 
en minerale ingrediënten zoals 
zinkoxide zonder nanopartikels, 
waardoor het een ideale 
zonnebrand is voor de gevoelige, 
droge en beschadigde huid.
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 — verrijkt met 1% colloïdaal havermout, een natuurlijk 
geneeskrachtig ingrediënten voor de verlichting van 
huidirritaties

 — gemaakt zonder nano zinkoxide, de veiligste optie volgens de 
EWG

 — SPF 30 met breedspectrum bescherming tegen UVA /UVB

 — hypoallergeen en dermatologisch getest

 — veganistisch en koraalrifvriendelijk

 — parfumvrij en beschikbaar als minerale sunscreen stick voor 
het gezicht (30g)



Onze 
Collectie

Minerale zonnebrandstick SPF 30
oranjebloesem

85 g / 3 OZ.

Minerale zonnebrandstick SPF 30
tropisch
85 g / 3  OZ.

Minerale zonnebrandstick SPF 30
parfumvrij

85 g / 3 OZ.

After sun calendula stick
munt & komkommer 

85 g / 3  OZ.

Minerale zonnebrand 
stick gezicht SPF 30

parfumvrij
30 g / 1 OZ.

Getinte minerale zonnestick SPF 30
parfumvrij

30 g / 1 OZ.

Minerale Lippenbalsem SPF 15 
kokos

30 g / 1 OZ.

Minerale zonnebrand stick gezicht  
Gevoelige huid
parfumvrij 

30 g / 1 OZ.

Minerale zonnebrand stick SPF 30 
VOOR KINDEREN

parfumvrij
85 g / 3  OZ.

Minerale zonnebrand stick 
gezicht SPF 30
parfumvrij

30 g / 1  OZ.


