Meer informatie over de Sun Safe SPF 30 crème:












Voedend, hydraterend en geschikt voor de gevoelige huid;
Ook geschikt voor baby`s en kinderen;
Je kunt het gebruiken voor gezicht en voor de rest van het lichaam.
100% Vegan.
The Ohm Collection Sun Safe beschermt niet alleen je huid, maar
tast ook het zeeleven niet aan;
Sun Safe is een 100% natuurlijke zon bescherming die alleen
het minerale filter zinkoxide bevat en een breed spectrum
zonnebescherming biedt voor de huid. Dus zowel tegen UVA als UVB
stralen;
De niet-nano zinkoxide in deze formule dringt niet door de huid
heen maar is wel fijn genoeg om bijna geen witte laag op de huid
achter te laten na het opsmeren;
De formule brengt het natuurlijke pigment van de huid naar voren in
plaats van het te kleuren;
Sun Safe bevat 85% gecertificeerde biologische ingrediënten.

De ingrediënten in deze zonnefiltercrème met zinkoxide als
minerale bescherming zijn:























Aqua (Natural emulsifier)
Organic Sesam seed oil (Prevents skin from ageing)
Organic Olive oil (Prevents skin from ageing)
25% Non-nano, uncoated Zinc Oxide (Mineral protection)
Organic Coconut oil (Hydrates and calms the skin)
Pomegranate sterols (Improves barrier function)
Organic Cacao seed butter (Hydrates and protects the skin)
Vegan Carnauba wax (Natural emulsifier)
Fair trade Shea butter (Hydrates and softens the skin)
Organic Carrot Root oil (Helps to protect the skin)
Zeolite (Detox, natural protective barrier against pollutants)
Xanthan Gum (Natural emulsifier)
Organic Calendula flower extract (Sooths eczema)
Yarrow extract (helps prevent inflammation)
Organic Seabuckthorn pulp extract (Delivers nourishment for dry
skin)
Organic Raspberry seed oil (Helps to protect the skin)
Glyceryl stearate from citrus acid (Natural emulgator)
Cetearyl Alcohol herbal wax (Natural emulgator)
Natural Coconut & Vanilla blend (Scent from essential oils)
Organic Lavender oil (Essential oil)
Vitamin E (Natural and vegan antioxidant)
Citric Acid (Natural preservative)






Glyceryl Caprylate (Natural moisturizer)
Non-nano Silver Citrate (Natural preservative)
Limonene (compound from essential oils)
Linalool (compound from essential oils)

Meer informatie van het bedrijf:
The Ohm Collection:


Is een klein bedrijf gevestigd in Haarlem. De filosofie die zij
uitdragen stemt overeen met mijn werk- en denkwijze.
 Produceert alleen de meest effectieve producten die zowel de mens
als de planeet ten goede komen. Daarnaast gebruiken ze alleen de
ingrediënten van de hoogste kwaliteit die op een eerlijke en
duurzame manier zijn geteeld. Ze betrekken deze ingrediënten van
kleine boeren en destilleerders.
 Staat er garant voor dat de producten niet op dieren worden getest.
 Gebruikt voor de verpakking 100% recyclebaar PP plastic.
PP-plastic is de meest geschikte en veiligste vorm van plastic omdat het
geen weekmakers of BPA bevat en gemakkelijk kan worden gerecycled.

