
De super
bladeren  
in dienst  
van uw  
schoonheid.

L I C H A A M SV E R ZO RG I N G



Ontdek 
de collectie 

Super leavesTM

De EWG VerifiedTM certificering van de Environmental Working Group is bedoeld als een 
referentie-standaard op het gebied van gezondheid en welzijn. Door hun onderzoek bij het 
analyseren van de ingrediënten die voor de gezondheid schadelijk kunnen zijn, zijn de door 
EWG opgestelde normen voor de consument een hulpmiddel om betere keuzes te maken.  
Zo ondersteunen zij onze missie om uitsluitend 100% onschadelijke ingrediënten te gebruiken 
in de producten die we creëren.

Bladeren worden door mensen over de hele wereld gebruikt sinds het begin der tijden en zijn  
een ware schatkamer van de natuur. Ze richten zich naar de hemel, gebruiken water, lucht en 
zonlicht om moleculen met buitengewone eigenschappen te creëren. Fotosynthese, die vooral  
in de bladeren gebeurt, levert het grootste deel van de energie die door het leven op aarde wordt 
gebruikt. In feite behoren planten tot de enige levende wezens die in staat zijn om organische 
stoffen aan te maken uit eenvoudige mineralen.

Dankzij het vernuft van de wetenschap, is het nu mogelijk om de actieve bestanddelen uit een 
verscheidenheid aan bladeren te halen en te verwerken in hoogwaardige verzorgingsproducten. 
Rijk aan mineralen, vitaminen en groeifactoren, en met een groot regeneratievermogen, verlenen 
bladeren een uitzonderlijke glans aan haar en huid.

Het ATTITUDE onderzoeksteam heeft een reeks producten voor mannen en vrouwen ontwikkeld, 
onder andere shampoos, conditioners, douchegels, handzepen en lichaamcrèmes, verrijkt 
met extracten van bladeren - waterkers, oostindische kers, witte thee, oranjeblad, olijfblad, 
citroenbladeren en nu ook rode druivenbladeren. 

Deze wonderbaarlijke ingrediënten, toegevoegd aan onze natuurlijke 
formules, helpen bij herstellen, verbeteren, stimuleren en doeltreffend 
beschermen van alle soorten haar en huid. 





De bladeren van waterkers en Oost-Indische kers staan bekend om hun uitstekend 
regeneratievermogen en hun hoog gehalte aan mineralen, vitaminen en bouwstenen.  
Deze krachtige elementen worden in onze formules verwerkt om het haar van wortel tot 
punt te versterken en te revitaliseren.

Deze twee superbladeren zijn rijk aan zwavel en mineralen, essentieel voor het opbouwen en 
ondersteunen van de keratinestructuur, die van nature in het haar aanwezig is. Beide extracten 
zijn ideaal om het haar te versterken en de groei te bevorderen.

De combinatie van twee zeer  
speciale bladeren voor sterk haar 
van wortel tot punt

De Super leaves:
fusie van natuur  
en wetenschap



Elke dag opnieuw worden we aan 
verontreiniging blootgesteld in onze 
omgeving. Volgens een proces dat 
“oxidatieve stress” heet, veroorzaakt 
verontreiniging vroegtijdige 
veroudering van de huid en het 
haar, verstopping van de huidporiën 
en versnelling van de aanzet van 
verouderingstekens.

Onze verzorgingsproducten voor 
huid en haar bevatten extracten 
van Moringazaden, ook wel de 
“wonderboom” genoemd. Door de 
werkzame bestanddelen van deze 
extracten wordt het moeilijker voor 
vervuilende deeltjes om zich aan 
huid en haar te hechten. Zo gebruikt 
de wonderboom zijn reinigende en 
zuiverende kracht.

TROPAEOLUM
Verlicht de hoofdhuid en helpt 
bij een glanzende en gezonde 
haargroei.

WATERKERS 
Stimuleert en versnelt de 
haargroei en maakt ze sterker 
dankzij een hoog gehalte aan 
mineralen.



Shampoos
en conditioners

HERSTELT – VERSTERKT – BESCHERMT

STERK HYDRATEREND
Herstelt en beschermt, 
geeft glans
Proteïnen van quinoa en jojoba bezitten 
voedende, hydraterende, herstellende  
en beschermende eigenschappen.

VOLUME EN GLANS 
Versterkt de dikte van het haar
Soja-eiwit en veenbessen bieden een 
antioxiderende, zuiverende, voedende  
en herstellende werking.

KLEURBESCHERMING
Beschermt en verleent glans 
aan dof en geverfd haar
Granaatappelextract en avocado-olie 
bezitten antioxiderende, hydraterende 
en voedende eigenschappen die helpen 
om het haar glanzend te maken.

VOEDEND EN VERSTEVIGEND
Herstelt en versterkt droog  
en beschadigd haar
Druivenpitolie en olijfbladeren bezitten 
antioxiderende, hydraterende, reinigende 
en voedende eigenschappen.  

INTENS REINIGEND
Geeft haar weer glans
De bladeren van citroen en witte thee  
bieden een antioxiderende, hydraterende, 
reinigende en beschermende werking.



REGENEREERT – VOEDT – BESCHERMT

STRALEND
Rode wijnblaadjes 
Rode druivenbladeren 
bezitten een antioxiderende, 
regenererende en verzachtende 
werking die voor een stralende 
huid zorgt.

Douchegels 
en lichaamscrèmes

ZUIVERT – KALMEERT – BESCHERMT

KALMEREND
Witte theeblaadjes
Witte theebladeren bezitten
kalmerende, antioxiderende
en beschermende eigenschappen.

ENERGIEVERLENEND
Sinaasappelblaadjes 
Oranjebladeren bezitten antioxiderende,
regenererende en versterkende 
eigenschappen.

VOEDEND
Olijfblaadjes
Olijfbladeren bieden een  
antioxiderende, zuiverende,  
hydraterende en rustgevende 
werking.

REGENEREREND
Citroenblaadjes
De citroenbladeren bezitten
antioxiderende, zuiverende en
regererende eigenschappen.



Handzepen

ZUIVERT – KALMEERT – BESCHERMT

Sinaasapplelblaadjes 
Oranjebladeren bezitten
antioxiderende, regenerende
en versterkende eigenschappen.

Olijfblaadjes
Olijfbladeren bieden een  
antioxiderende, hydraterende 
en rustgevend werking.

Citroenblaadjes 
Bladeren van citroen en witte 
thee bezitten antioxiderende, 
zuiverende en regererende 
eigenschappen.

Rode wijnblaadjes  
Rode druivenbladeren bieden  
een antioxiderende, regenererende 
en verzachtende werking.

Witte theeblaadjes 
Witte theebladeren bezitten  
kalmerende, antioxiderende  
en beschermende 
eigenschappen.



Haar- en 
huidverzorging 
voor mannen

VERSTEVIGT – VERFRIST – BESCHERMT

2 IN 1 HOOFDHUID 
Verwijdert losse 
schilfers  
Extracten van de zwarte 
wilg en de esp bezitten 
een antimicrobiële en 
rustgevende werking.

2 IN 1 SPORT
Vocht inbrengend 
en stimulerend
Ginsengextracten en 
druivenpit-olie bieden 
een verstevigende en 
hydraterende werking en 
stimuleren de haargroei.

REGENEREERT – VOEDT – BESCHERMT

LICHAAMSCRÈME
Verzachtend
Zwarte wilgextracten bezitten 
kalmerende, antioxiderende en 
beschermende eigenschappen.

LICHAAMSCRÈME
Stimulerend
Ginsengextracten bezitten 
antioxiderende, regenererende  
en verkwikkende eigenschappen.



Super 
leavesTM 
deodorant 
De Super leavesTM deodorant heeft een revolutionaire 

plasticvrije verpakking die een bijdrage kan leveren aan een 

enorme vermindering van het dagelijkse gebruik van plastic. 

De kartonnen koker is volledig biologisch afbreekbaar en 

heeft een push-up-ontwerp dat de traditionele plastic 

deodorant sticks vervangt. 

Deze deodorant is geoptimaliseerd om te presteren, bevat 

geen aluminium en is geformuleerd met plantaardige en 

minerale ingrediënten. Het gebruikt pijlwortel (Maranta 

arundinacea) en maïzena om vocht en geurtjes te 

absorberen en belemmert de natuurlijke transpiratie niet 

zoals antitranspiratiemiddelen dat doen. 

Andere kenmerken en voordelen 

• Creëert een hydrofobe barrière die de verspreiding 

van geur veroorzakende bacteriën tegengaat

• Glijdt soepel over de huid dankzij plantaardige was, 

sheaboter en kokosnootolie 

• Comfortabel de hele dag te dragen en niet-irriterend 

• Verkrijgbaar in vijf kenmerkende Super leavesTM 

aroma’s en ongeparfumeerd

• Bevat geen parabenen, triclosan, steareths, ftalaten, 

talkpoeder en kunstmatige kleurstoffen 

• Voor elke verkochte deodorant wordt een boom 

geplant

1. Verwijder de beschermende dop

2. Druk van onderen af omhoog omhet product te
laten vrijkomen

3. Verwarm het product een paar seconden onder je
oksel

4. Breng zachtjes een dun laagje aan op de hele
onderarm

5. Wacht tot het product in de huid is doorgedrongen
voordat je je aankleedt

Zo gebruik je het



Super LeavesTM 
deodorant 
Ongeparfumeerd en vijf onweerstaanbare 

Super leavesTM aroma’s

White tea leaves 
Verrijkt met witte theeblad be-kend om 
zijn antioxiderende en beschermende 
eigenschappen. Aroma van guave en 
bessen.

Orange leaves 
Verrijkt met sinaasappelblad, bekend 
om zijn regene-rerende en opwekkende 
eigenschappen. Sinaasappel en 
kardemom aroma.

Pomegranate & Green Tea
Verrijkt met granaatappel en rode 
wijnstok blad bekend om zijn 
antioxiderende, regenere-rende en 
verzachtende eigenschappen. Aroma van 
rode bessen.

Olive leaves 
Verrijkt met olijfblad, bekend om zijn 
antioxiderende 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? 

EWG VERIFIEDTM

EWG VERIFIEDTM 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. 

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

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.

DUURZAAM
Van delfstoffenwinning tot afgewerkt  
product streven wij ernaar om elke  
eventuele negatieve impact op het milieu 
te minimaliseren.

CO2 NEUTRAAL
Onze producten worden vervaardigd met 
100% hernieuwbare energie, wat bijdraagt 
tot het verkleinen van onze ecologische 
voetafdruk. Wij planten ook bomen om onze  
uitstoot van broeikasgassen te compenseren.

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.

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

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.

HYPOALLERGEEN
Al onze producten zijn hypoallergeen 
- ze bevatten een minimale hoeveelheid
allergenen. Via testen en diepgaande
veiligheidsanalyses kunnen we bevestigen
dat ze veilig zijn voor uw gevoelige huid!

GERUSTSTELLENDE INGREDIËNTEN
Onze producten worden gemaakt met 
ingrediënten zonder zorgwekkende 
verontreinigingen, mutagenen of 
hormoonverstorende stoffen. Daarom kunt 
u zich concentreren op wat echt belangrijk
is: leren, lachen en je verwonderen, elke dag
opnieuw.

GETEST IN EEN ONAFHANKELIJK 
LABORATORIUM
Wij zorgen voor onweerlegbare resultaten. 
Alle producten worden getest door een 
onafhankelijk laboratorium om de afwezigheid 
van bedenkelijke stoffen zoals 1,4-dioxaan  
en ethyleenoxide te verzekeren.



De collectie Super leavesTM

biedt u het meest waardevolle
uit de natuur:

evenwicht, welzijn en vitaliteit.
De buitengewone kracht

van bladeren staat nu
in dienst van uw schoonheid.
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