t
e
h
Vier hap
c
rs
de
oe
m

Onze belofte

Bij ATTITUDE ontwikkelen we producten die geen enkele afbreuk doen aan
veiligheid. De ingrediënten die we toepassen, kunt u zorgeloos gebruiken. Hoewel
kankerverwekkende chemicaliën, mutagenen of gifstoffen nog steeds wettelijk
zijn toegestaan in producten voor persoonlijke verzorging, zult u ze niet aantreffen
in de onze.

Een bewuSte keuze
INGREDIENTEN ZONDER ZORGEN

GECERTIFICEERD DOOR ECOLOGO

Geen van de ATTITUDE ingrediënten bevatten
kankerverwekkende chemicaliën, mutagene
stoffen of elementen die schadelijk zijn voor de
voortplanting.

Voor de geringe impact op het milieu. De EcoLogo®
certificering wordt toegekend na een grondige
analyse van de levenscyclus van een product.

HYPOALLERGEEN

CO2-NEUTRAAL

Producten zijn hypoallergeen. Geurstoffen
die we gebruiken zijn afgeleid van natuurlijke
ingrediënten

Om onze negatieve impact op klimaatverandering te
verminderen, worden ATTITUDE producten gemaakt
met behulp van 100% duurzame energie en wij
compenseren onze uitstoot van broeikasgassen met
de aanplant van bomen.

ZONDER DIERENLEED EN VEGANISTISCH

DUURZAAM

Onze producten bevatten geen dierlijke
ingrediënten. ATTITUDE is onderdeel van het
“Cruelty Free” programma van PETA genaamd
“Beauty Without Bunnies.”

We streven ernaar om een natuurlijke levenscyclus
na te bootsen in alles wat we doen. Van de winning
van grondstoffen tot aan het aan de deur bezorgen
van het uiteindelijke product. We beperken onze
negatieve impact op het milieu en hanteren daarom
duurzame productiemethoden.

NATUURLIJK

RECYCLEBAAR
Al onze flessen zijn gemaakt van gerecycled
HDPE #2 plastic, wat het type plastic is dat
eenvoudigst te recyclen is.

Alle producten van ATTITUDE zijn op minerale
en plantaardige basis.

GETEST IN ONAFHANKELIJK
LABORATORIUM

GEMAAKT IN CANADA

Producten zijn getest op afwezigheid
van het kankerverwekkende 1,4-dioxaan
en ethyleenoxide in een onafhankelijk
laboratorium.

Een bewuSte keuze

NATUURLIJK
NATUURLIJKE
BUBBELBAD LICHAAMSREINIGING
ARGAN

NATUURLIJKE
SHAMPOO

NATUURLIJKE
CONDITIONER

NATUURLIJKE
VOEDENDE CRÈME

NATUURLIJK
SCHUIMENDE
GEZICHTSREINIGER

NATUURLIJKE
STRETCHOLIE

NATUURLIJKE
VOEDENDE BALSEM

NATUURLIJKE CRÈME
VOOR VERMOEIDE BENEN

