
Valmistettu Suomessa, 
FI-Natura sertifioitua 
luonnonkosmetiikkaa, 
Leaping Bunny auditoitu,  
eläinkokeeton, vegaaninen, 
gluteeniton.
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valmistettu Suomessa

Luonnolliset aurinkosuojatuotteet koko perheelle

Suomalainen luonnonkosmetiikkabrändi Atopik on lanseerannut viisi aurinkotuotetta, jotka tarjoavat tehokkaan, 
fysikaalisen suojan koko perheen iholle. Turvallinen ja ympäristöystävällinen tuotesarja sisältää aurinkovoiteiden lisäksi 
after sun -geelin ja kaksi ihoa päivettävää tuotetta.

Atopik on suomalaisen perheyrityksen Naviter Oy:n kehittämä herkän ihon sertifioitu luonnonkosmetiikkasarja, joka on 
lanseerattu vuonna 2017. Atopik-tuotteet ovat hyvin siedettyjä ja niiden teho perustuu tuotteissa käytetyn kotimaisen 
luomukauran ja mustikan hoitaviin ominaisuuksiin. Kaikki Atopikin tuotteet kehitetään ja valmistetaan Helsingin 
Herttoniemessä.

Nauti auringosta turvallisesti

Vältä polttavaa keskipäivän aurinkoa.
Suojaudu auringolta vaatteilla, päähineillä ja 
aurinkolaseilla. 
Pidä vauvat ja pikkulapset poissa auringosta.
Levitä iholle runsaasti aurinkosuojatuotetta 
ennen auringossa oleskelua ja lisää tuotetta 
uudelleen säännöllisesti. Jos tuotetta 
levitetään iholle liian vähän, suojateho 
pienenee oleellisesti.
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SPF 30 Kasvovoide

Ihoa hoitava voide suojaa kasvot auringol-
ta; sekä UVA- että UVB-säteiltä. Voiteen 
hoitava koostumus sisältää ihoidenttistä 
skvalaania ja rauhoittavaa kauraa. Sisältää 
ainoastaan fysikaalisia mineraaliaurinko-
suoja-aineita. Ei sisällä nanopartikkeleita. 
Sopii koko perheen käyttöön. 

Käyttö: Levitä kasvojen iholle tasaisesti 
ennen auringonottoa. Lisää tuotetta 
säännöllisesti, etenkin hikoilun tai uimisen 
jälkeen.

Kuluttajahinta: n. 24,05 € / 50 ml

After Sun Geelivoide

Kevyt ja nopeasti imeytyvä voide hoitaa 
ihoa auringonoton jälkeen. Tuote 
sisältää ihoa tehokkaasti rauhoittavaa 
kauraa, ihoidenttistä skvalaania, 
rauhoittavaa rohtoaloen lehtiuutetta 
sekä antioksidanttista metsämustikkaa.

Käyttö: Levitä vartalon ja kasvojen iholle 
tarpeen mukaan auringossa oleilun 
jälkeen. Sopii myös vartalovoiteeksi 
esimerkiksi kesäisin.

Kuluttajahinta: n. 19,30 € / 100 ml

SPF 30 Spray

Käytännöllinen aurinkosuojasuihke koko perheelle, jonka kevyt 
suihkutettava koostumus levittyy iholle helposti ja imeytyy nopeasti. 
Hoitava koostumus antaa luotettavan aurinkosuojan ja ravitsee ihoa. 
Luonnollinen ja ympäristöystävällinen, sisältää ainoastaan fysikaalisia mineraali-
aurinkosuoja-aineita. Ei sisällä nanopartikkeleita. Suojaa UVA- ja UVB-säteiltä.

Käyttö: Suihkuta tuotetta iholle ennen auringonottoa ja levitä tasaiseksi. 
Ravista ennen käyttöä. Tuotteen koostumus on vettä hylkivä, mutta 
sitä kannattaa lisätä etenkin hikoilun tai uimisen jälkeen. 
Voidaan käyttää sekä kasvojen että vartalon iholle.

Kuluttajahinta: n. 27 € / 100 ml

Luonnolliset Atopik aurinkosuojatuotteet

SPF 30



Saatavuus: 

Apteekit kautta maan

Kuluttajatiedustelut: 

atopik@naviter.fi

Mediatiedustelut: 

essi@sugarhelsinki.com/ 
0503805234
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Asteittain Päivettävä Vartalovoide

Ihoa asteittain päivettävä voide vartalolle ja kasvoille. Antaa luonnollisen ja tasaisen 
päivettyneen sävyn. Sisältää ihoa hoitavaa kauraa ja antioksidanttista 
metsämustikkaa.

Käyttö: Levitä tasaisesti puhtaalle, kuivalle iholle. Anna kuivua ennen pukeutumista. 
Pese kädet käytön jälkeen. Rusketus muodostuu vaiheittain 3-5 tunnin aikana, 
ja tänä aikana on suositeltavaa välttää ihon kastelemista. Käytä päivittäin kunnes 
haluttu sävy on saavutettu. Tämän jälkeen käytä tuotetta 3 päivän välein sävyn 
ylläpitämiseksi. Ei sisällä aurinkosuojaa eikä korvaa aurinkosuojatuotteita.

Kuluttajahinta: n. 19,95 € / 100 ml

Itseruskettava Kasvovesi

Itseruskettava kasvovesi tuo kasvoille luonnollisen ja 
tasaisen päivettyneen sävyn. Hoitava koostumus sisältää 
antioksidanttista metsämustikkaa ja rauhoittavaa 
kaurauutetta.

Käyttö: Levitä vanulapulla huolelllisesti puhtaalle kasvojen 
iholle. Pese kädet käytön jälkeen. Rusketus muodostuu 
vaiheittain 3-5 tunnin aikana, ja tänä aikana on suositel-
tavaa välttää ihon kastelemista. Käytä päivittäin kunnes 
haluttu sävy on saavutettu. Tämän jälkeen käytä tuotetta 
3 päivän välein sävyn ylläpitämiseksi. Ei sisällä aurinko-
suojaa eikä korvaa aurinkosuojatuotteita.

Kuluttajahinta: n. 19,95 € / 100 ml

Luonnolliset Atopik itseruskettavat tuotteet


