
UUTUUS! LUONNOLLINEN AURINKOSUOJA LAPSILLE
Edelweiss Baby & Kids Sunscreen Lotion Sensitive on täysin luonnollinen aurinkosuoja, jonka  sisältämät fysikaaliset UV-
fi ltterit suojaavat ja luonnonmukaiset raaka-aineet hoitavat ihoa. Aurinkosuojan sisältämä mineraalipigmentti tekee iholle 
pinnan, joka heijastaa UVA- ja UVB-säteitä ja antaa suojan välittömästi levityksen jälkeen. Fysikaaliset UV-fi ltterit saadaan 
titaanioksidista, eivätkä ne sisällä nanopartikkeleita. Erona kemialliseen, nanopartikkeleita sisältävään aurinkosuojaan, 
fysikaalinen suoja ei päästä UV-säteitä tunkeutumaan ihoon vaan heijastaa ne turvallisesti iholta pois. 

AVAINAINESOSAT
Alppitähtiuute vaikuttaa antioksidanttien tapaan suojaten UV-säteiden haittavaikutuksilta. 
Auringonkukkaöljy hoivaa ihoa
Kookosöljy hoitaa, kosteuttaa ja parantaa ihon omaa suojaa 

Edelweiss Baby & Kids Sunscreen Lotion Sensitive on sertifi oiduista, 100% luonnollisista raaka-aineista valmistettu ja 
dermatologisesti sekä kliinisesti testattu. Tuote on vedenkestävä, hajusteeton, vegaaninen ja gluteeniton.

KÄYTTÖ:
Levitä runsas kerros iholle ennen aurinkoon menoa ja lisää säännöllisesti päivän aikana, erityisesti uimisen jälkeen. Voide 
soveltuu myös aikuisille, joilla on herkkä iho. 

Lapsen iho on aikuisen ihoa ohuempi, ja tarvitsee siksi korkean suojakertoimen sisältävää aurinkotuotetta. Parhaimman 
mahdollisen suojan antavat kuitenkin ihoa peittävät vaatteet ja hattu. Suositeltavaa on pysytellä mahdollisimman paljon pois 
suorasta auringonvalosta, erityisesti päivän voimakkaimman auringonpaisteen aikaan. 

TUOTTEIDEN SAATAVUUS:
Weledan tuotteet löytyvät  Sokoksista,  Ruohonjuurista, Life-ketjun myymälöistä sekä useista terveyspainotteisista liikkeistä 
ja verkkokaupoista
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EDELWEISS BABY & KIDS SUNSCREEN LOTION 
SENSITIVE SPF 30, SVH: 33,95€ 150 ML

INGREDIENTS (INCI)
Water (Aqua), Caprylic/Capric Triglyceride, Titanium Dioxide, 
Helianthus Annuus (Sunfl ower) Seed Oil, Alcohol, Glycerin, 
Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, 
Polyhydroxystearic Acid, Olea Europaea (Olive) Oil 
Unsaponifi ables, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, 
Stearic Acid, Leontopodium Alpinum Flower/Leaf/Stem 
Extract, Magnesium Sulfate, Lactic Acid, Hydrogenated 
Rapeseed Oil, Glyceryl Caprylate, Sodium Caproyl/Lauroyl 
Lactylate, Alumina

SISÄLTÄÄ
Vesi, glyceridi, titaniumdioksidi, auringonkukkaöljy, alkoholi, 
glyseriini, kookosöljy, emuglointiaine, steariinihappo, 
saippuoitumaton oliiviöljy, sheavoi, alppiruusu-uute, 
magnesiumsulfaatti, maitohappo, rapsiöljy, emulgointiaine, 
alumiinioksidin mineraalipigmentit.

EDELWEISS BABY & KIDS SUNSCREEN LOTION 
SENSITIVE SPF 50, SVH: 22,95€ 50 ML

INGREDIENTS (INCI)
Water (Aqua), Caprylic/Capric Triglyceride, Titanium Dioxide, 
Helianthus Annuus (Sunfl ower) Seed Oil, Glycerin, Cocos 
Nucifera (Coconut) Oil, Alcohol, Polyhydroxystearic Acid, 
Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Olea Europaea (Olive) Oil 
Unsaponifi ables, Stearic Acid, Alumina, Leontopodium 
Alpinum Flower/Leaf/Stem Extract, Magnesium Sulfate, 
Glyceryl Caprylate, Hydrogenated Rapeseed Oil

SISÄLTÄÄ
Vesi, glyseridi, titaniumoksidi, auringonkukkaljy, glyserini, 
kookosöljy, alkoholi, steariinihappo, emulgointiaine, 
saippuoitumaton oliiviöljy, steariinihappo, alumiinioksidin 
mineraalipigmentit, alppiruusu-uute, magnesiumsulfaatti, 
emulgointiaine, rapsiöljy
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Weleda valittiin vuonna 2016 maailman vastuullisimmaksi yritykseksi. Tuotteet ovat 100% luonnollisia, ekologisesti sertifi oiduista raaka-aineista 
valmistettuja, eivätkä ne sisällä lainkaan synteettisiä ainesosia. Tuotteet ovat dermatologisesti testattu. www.weleda.fi 
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UUTUUS! VIILENTÄVÄ AFTER SUN  
Edelweiss After Sun Lotion on täysin luonnollinen auringonoton jälkeen käytettävä voide, joka viilentää ja elvyttää ihoa 
samalla edistäen luonnollisen ja pitkäkestoisen rusketuksen muodostumista. Voiteen sisältämä aloe vera rauhoittaa ja 
lievittää auringon aiheuttamaa ihoärsytystä antaen intensiivisen ja pitkäkestoisen kosteutuksen.  Voiteen miellyttävä tuoksu 
on sekoitus litsea cubeban, laventelin ja eukalyptuksen aitoja eteerisiä öljyjä. 

AVAINAINESOSAT
Alppiruusu-uute vaikuttaa antioksidantin tavoin suojaten ihoa UV-säteiden 
haittavaikutuksilta. 
Oliiviöljy hoitaa ja tukee ihon uudistumista. 
Aloe vera antaa intensiivistä ja pitkäkestoista kosteutusta. 

Valmistettu 100% luonnollisista, ekologisesti sertifi oiduista raaka-aineista. 
Ei sisällä synteettisiä ainesosia. Vegaaninen. 

KÄYTTÖ 
Levitä runsas kerros iholle auringonoton jälkeen. 

EDELWEISS AFTER SUN LOTION
SVH:  23,95€, 200 ml

TUOTTEIDEN SAATAVUUS:
Weledan tuotteet löytyvät Sokoksista,  Ruohonjuurista, Life-ketjun 
myymälöistä sekä useista terveyspainotteisista liikkeistä ja verkkokaupoista

INGREDIENTS (INCI)
Water (Aqua), Glycerin, Alcohol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Olea Europaea 
(Olive) Fruit Oil, Olea Europaea (Olive) Oil Unsaponifi ables, Betain, Urtica Urens 
Flower/Leaf/Stem Extract, Leontopodium Alpinum Flower/Leaf/Stem Extract, 
Sclerotium Gum, Xanthan Gum, Lysolecithin, Glyceryl Caprylate, Fragrance 
(Parfum)*, Limonene*, Linalool*, Citronellol*, Benzyl Benzoate*, Benzyl 
Salicylate*, Geraniol*, Citral*, Farnesol*. *from natural essential oils

SISÄLTÄÄ
Vesi, glyseriini, alkoholi, aloe vera –geeli, saippuoitumaton oliiviöljy, betain, 
nokkosuute, sclerotium kumi, ksantaanikumi, emulgointiaine, aidot eteeriset 
öljyt
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Weleda valittiin vuonna 2016 maailman vastuullisimmaksi yritykseksi. Tuotteet ovat 100% luonnollisia, ekologisesti sertifi oiduista raaka-aineista 
valmistettuja, eivätkä ne sisällä lainkaan synteettisiä ainesosia. Tuotteet ovat dermatologisesti testattu. www.weleda.fi 



WELEDA ON MAAILMAN VASTUULLISIN YRITYS 
Weleda valittiin vuonna 2016 maailman vastuullisimmaksi kosmetiikkayritykseksi. Tuotteille on myönnetty 
luomusertifi kaatti ja ne ovat 100 % luonnollisia eivätkä sisällä synteettisiä  ainesosia. Tuotteet testataan 
dermatologisesti ja niille on myönnetty NATRUE-sertifi kaatti.
NATRUE on yksi Euroopan tiukimmista luonnonkosmetiikan sertifi ointijärjestelmistä,
www.natrue.org.

Weleda tukee ympäristön sekä sen biologisen monimuotoisuuden suojelussa. Huolehdimme ja kohtelemme 
oikeudenmukaisesti työntekijöitämme, yhteistyökumppaneitamme sekä yhteiskuntaa. Arvomme perustuvat 
eettisyyteen, ja se luo edellytykset ympäristön huomioimiseen sekä sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen. 
Nämä arvot ovat olleet osa Weledaa lähes 95 vuoden ajan tehden tuotemerkistämme ja tuotteistamme 
ainutlaatuisia. 

Vastuullisuus ei tarkoita meille ainoastaan identiteettiä tai odotuksia meistä yrityksenä, vaan myös 
kiinnostuksenkohteitamme. Se tarkoittaa meille vastuuta koko tuotantoketjusta maatiloilta työntekijöihin ja 
asiakkaisiin sekä vaikutuksista luontoon ja yhteiskuntaan. Weledan ensisijaisena tavoitteena on saada aikaan 
positiivinen vaikutus sekä ihmisiin että luontoon. Haluamme ottaa vastuun jokaisesta mukana olevasta ihmisestä 
sekä kaikesta mitä teemme. 

Weledan ekologiset viljelmät Sveitsissä
Weleda kasvattaa ensimmäisenä maailmassa rauhoitetuksi luokiteltua alppiruusua omilla luomuviljelmillä.
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