
LADIVAL ZET 
DE OVERGEVOELIGE HUID
IN HET ZONNETJE

HET LADIVAL PRINCIPE

Zoveel als nodig, zo weinig mogelijk.  

Dat is het principe van Ladival. Zoveel als nodig:

•  UV-A en UV-B bescherming volgens de EU richtlijnen.

•   Beschermt tegen de schadelijke gevolgen van IR-A straling  

(uniek in Nederland).

De zonnebrandmiddelen van Ladival laten zich goed verdelen op de huid, 

absorberen snel en zorgen voor een aangenaam gevoel. Goede redenen om 

uw huid te verwennen met deze hoogwaardige bescherming tegen de zon, 

ongeacht of u een normale, gevoelige of zeer gevoelige huid heeft. Ladival 

vermijdt consequent en doelbewust onnodige ingrediënten. 

kijk op ladival.nl
voor het hele assortiment

Volg ons!

VOOR DE
ZONGEVOELIGE 

HUID

VOOR
KINDEREN

Of andere conserveringsmiddelen.  
De zorgvuldige formulering van Ladival 
laat het toe om geen conserverings-
middelen in de samenstelling op te 
nemen.

De formulering van Ladival is geheel  
vrij van parfums om de verschijning  
van donkere vlekken op de huid te 
vermijden.

Kleurstoffen kunnen allergische reacties  
veroorzaken bij een gevoelige huid.  
De opname van kleurstoffen in de formulering 
van zonnebrandmiddelen biedt geen  
bewezen voordelen voor zonbescherming.

Polyethyleenglycolen worden veel gebruikt in 
de cosmetische industrie voor hun emulgerend 
vermogen (mengen van stoffen). Dit is echter  
een instabiel product als het gaat om zonne-
straling, waardoor allergische reacties kunnen 
optreden. De formule van Ladival bevat alleen 
emulgatoren die allergische reacties voorkomen.

ZONDER PARABENEN

ZONDER PARFUMS

ZONDER KLEURSTOFFEN

ZONDER EMULGATOREN PEG

Ladival smeert ook op school,
kijk op samensmeren.nl



•  Intensief verzorgende zonnebrand melk

•  Klinisch getest voor het gebruik bij atopische dermatitis / eczeem

• UV-A / UV-B bescherming volgens de EU richtlijnen

•  Beschermt tegen de schadelijke gevolgen van  IR-A straling (huidveroudering)

• Extra watervast

•  Intensief verzorgende zonnebrand gel

•  Speciaal voor de huid die overgevoelig reageert op zonlicht

•  UV-A / UV-B bescherming volgens de EU richtlijnen

•  Beschermt tegen de schadelijke gevolgen van IR-A straling (huidveroudering)

• Vet- en emulgatorvrij
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Deze zonnebrand melk is speciaal ontwikkeld om aan de specifieke  
eisen van kinderen te voldoen. De kinderhuid ontwikkelt zich nog volop  
en hoogwaardige bescherming van zonnefilters is daarom noodzakelijk.

Deze zonnebrand gel is speciaal ontwikkeld voor de huid die overgevoelig 
reageert op zonlicht. De gel biedt betrouwbare en snelle bescherming  
tegen verbranding en vroegtijdige huidveroudering door de zon.

VEILIG ZONNEN MET
EEN OVERGEVOELIGE HUID

VOOR
KINDEREN

Ladival smeert ook op school,
kijk op samensmeren.nl

BESCHERM JE KLEINTJE
TEGEN DE ZON


