
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vegan sun lotion   

Beschrijving van het product: 

Doeltreffende bescherming tegen de zon 

De nieuwe hara naturals sun lotion met hoge 

beschermingsfactor 30 biedt optimale 

bescherming tegen de schadelijke UVA- en UVB-

stralen van de zon. Het soft-touch effect zorgt 

voor een snelle absorptie en een bijzonder 

aangenaam gevoel op de huid na het aanbrengen. 

Bietenextract en vitamine E hydrateren en dienen 

als extra bescherming tegen vroegtijdige 

huidveroudering. 

Koraalvriendelijk - Onze zonnebrandcrème bevat 

niet de UV-filters oxybenzone, octinoxate en 

octocrylene. Het is derhalve in overeenstemming 

met de Hawaii Reef Protection Act en kan 

zonder aarzeling worden gebruikt.  

 

 

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis 

versie) 

 

 

 

Voordelen: 

» Aanbevolen SPF 30 UVA + UVB. 

» Met zacht aanvoelend effect - absorbeert 

snel & plakt niet  

» Geschikt voor alle huidtypes - voor de hele 

familie  

» Exclusief aanbevolen UV-filters - veilig en 

compatibel voor mens en natuur  

» Zonder siliconen, minerale olie gebaseerde 

ingrediënten, parabenen, kleurstoffen en 

microplastics  

» Parfumvrij - speciaal aanbevolen voor 

mensen met een gevoelige huid en mensen 

met een allergie  

» Anti-verouderingseffect - bietenextract & 

vitamine E (tocoferol) beschermen tegen 

vroegtijdige huidveroudering  

» 100% VEGAN 

» 100% gerecycleerde PET-fles 

sun lotion 

Art.-Nr. 6300 

Inhoud: 200 ml 

THT: 12 Mnd na opening 

 



 

Test: 

Smeer de lotion eerst op de rug vanje 

hand en ruik er dan aan.  

Vraag: Waar ruikt het naar? Bijna 

niets, toch?  

Het grote voordeel van een 

parfumvrije zonnelotion is 

verdraagzaamheid voor gevoelige 

huid.  

Om aan te tonen hoe snel de zonne- 

lotion wordt geabsorbeerd, druk na 

het aanbrengen van de lotion een wit 

vel papier stevig op de ingesmeerde 

zone. Resultaat: Er zijn geen 

vetvlekken zichtbaar op het papier. 

Gebruik: 

» Royaal aanbrengen voordat je in de zon 

gaat (ca. 20 minuten).  

» Meerdere keren aanbrengen om de 

bescherming te behouden, vooral bij 

zweten of na het zwemmen en 

afdrogen.  

» Vermijd intense middagzon 

Tip: 

Samen met onze skin care spray vormt de 

sun lotion het perfecte zomerse duo. De 

lichte spray met zijn verzachtende werking is 

ideaal als aftersunverzorging voor het hele 

lichaam. Vanuit de koelkast heeft het een 

extra koelend effect. 

Als je toch verbrandt, is de gedeeltelijke 

behandeling met onze pure gel aloë vera de 

perfecte eerste hulp. De gel verkoelt, 

kalmeert de huid en ondersteunt het 

natuurlijke genezingsproces. 

Ingrediënten: 
Aqua, Diethylhexyl Adipate, Ethylhexyl Salicylate, 
Pentylene Glycol, Undecane, Polyglyceryl-4 Diisostearate 
/Polyhydroxystearate/Sebacate, Diethylamino 

Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Glycerin, Hydrogenated 
Polydecene, Hydrogenated Polyisobutene, Bis-
Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Tridecane, 
Hydrogenated Poly(C6-14 Olefin), Diethylhexyl Butamido 
Triazone, Fructooligo-sacchariden, Phenylbenzimidazole 
Sulfonic Acid, Zinc Stearate, Beta Vulgaris Root Extract, 
Arginine, Ethylhexyl Triazone, Magnesium Sulfate, 

Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Ethylhexylglycerin, 
Potassium Lactate, Lactic Acid, Sodium Phytate, Alcohol, 
Tocopherol 


