
De Mythische Bronzer is een
hydraterende minerale zonnebrandcrème
met UVA en UVB-zonbescherming dat
optimaal beschermd tegen de zon. DHA
zorgt voor een extra snelle bruine teint.

Geschikt voor de normale tot gevoelige
(kinder)huid. De crème voelt niet plakkerig,
smeert prettig uit, laat geen witte waas achter,
herstelt de vochtbalans en bevat natuurlijke
antioxidanten zoals druivenpitolie die de huid
beschermen tegen huidveroudering en schade
van de zon.

DHA is een stof afkomstig uit suikerbieten of
suikerriet en is een kleurloze 3-koolstofsuiker die,
wanneer het op de huid wordt aangebracht, een
reactie veroorzaakt met aminozuren in de
oppervlaktecellen van de huid, waardoor een
donkerder effect ontstaat. DHA beschadigt de
huid niet omdat het alleen de buitenste cellen van
de opperhuid aantast (stratum corneum). 

De crème is vegan, natuurlijk en pH neutraal
waardoor deze geschikt is voor de gevoelige huid
en het zeeleven en koraal niet aantast. 

Volledige ingrediëntenlijst
Aqua, Zinc Oxide, Vitis Vinifera Seed Oil, Dihydroxyacetone, Persea Gratissima (Avocado) Oil,
Ceteareth-25, Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables,
Capric/Caprylic Triglyceride, Titanium Dioxide, Cetearyl Alcohol, Sesamum Indicum (Sesame)
Seed Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Theobroma Grandiflorum Seed Butter,
Macadamia Integrifolia (Macadamia) Oil, Cucumber Fruit Extract, Chamomille Roman Oil,
Camellia Sinensis Leaf Extract, Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil, Euphorbia Cerifera
(Candelilla) Wax, Phenethyl Alcohol, Tocopherol, Lecithin, Silica

zink oxide (non nano)
Zink Oxide zorgt voor een veilige
bescherming van je huid. Door velen
beschouwd als het meest veilige UV
filter beschikbaar.

DRUIVENPITOLIE
Druivenpitolie is een uitzonderlijk
sterk antioxidant dat je huidcellen
beschermt tegen huidveroudering.

AVOCADO OLIE
Bevordert de vernieuwing van huidcellen,
verzorgt en hydrateert. Hierdoor is De
Mythische Bronzer geschikt voor ieder
huidtype.

SESAMOLIE
Aanvullend natuurlijk UV-filter en
antioxidant. Helpt de huid beschermen
tegen de zon en vrije radicalen.

MACADEMIA OLIE
Één van de moeilijkst te kraken noten
wereldwijd bevat een schat aan
verzorgende eigenschappen en heeft óók
een natuurlijke zonbeschermingsfactor.


