
Redan 2002 valde vi att utrusta oss 
med ett miljöledningssystem, som 
åtagit oss att förbättra våra 
miljöprestanda och energibesparingar, 
år efter år.

Vi är GMP-
certifierade enligt 
överenskommelse
med riktlinjerna för 
god tillverkningssed.

Vi kämpar internationellt 
mot djurtester. Alla våra 
produkter garanteras av 
LAV (Lega Anti Vivisezione 
- Anti-Vivisection Society).

100% tillverkad i Italien: L'Erbolarios solprodukter är alla designade, utvecklade, 
tillverkade och förpackade på vår produktionsanläggning vid våra egna ekologiska 
odlingar vid naturreservatet Parco Adda Sud, i utkanten av Lodi, utan outsourcing eller 
exploatering av arbetskraft.

Alla solprodukter innehåller naturligt framställda ingredienser med utmärkta 
fuktgivande, närande, mjukgörande och vårdande egenskaper.

Säkerhet och effektivitet garanteras genom strikta kliniska tester övervakade av 
avdelningen för internmedicin och medicinsk terapi vid University of Pavia. Vi övervakar 
också innehållet av 7 tungmetaller i all tillverkning för att ytterligare minimera risken för 
allergier och därmed skydda även den mest känsliga huden.

L'Erbolarios solprodukter innehåller inte: mineraloljor, silikoner, parabener, PEG-derivat, 
akrylater, konserveringsmedel, formaldehyddonatorer.

Grön plast. För våra förpackningar använder vi så mycket som möjligt 100% 
återvinningsbar växtbaserad eller återvunnen plast.

För alla pappers- och kartongartiklar, använd endast FSC®-certifierat papper, i enlighet 
med de strikta miljö- och sociala standarderna i Forest Stewardship Council®, som stöder 
en korrekt och ansvarsfull hantering av skogsresurserna.

L'Erbolario har åtagit sig att skydda ett underbart marint djur: korallen. I enlighet med 
hawaiianska revlagar innehåller våra solprodukter inte octinoxat- och oxibensonfilter 
som bidrar till korallblekning och tragiska konsekvenser för naturen.

Korrekt märkning av solskyddsprodukter enligt regelverket ska innehålla den europeiska 
logotypen som är ordet UVA i en cirkel. L’Erbolario följer Cosmetics Europes regelverk 
som reglerar märkning av solskyddsprodukter enligt EU direktiv 2006/647/EC.

Våra favoritord i solen är  
kvalitet, säkerhet och hållbarhet. 

Det här är varför
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Skyddande växtderivat. Gamma Oryzanol är en komponent i riskliolja. Kosmetisk 
forskning har nyligen upptäckt dess filtreringseffekt speciellt mot UVA-strålar, som är 
de främsta orsakerna till för tidigt åldrande av huden. I solskyddsmedel hjälper det till 
att skydda huden i ansikte och kropp som ständigt utsätts för solens strålar.

Återfuktande Aloe Vera bladjuice. Aloe är en växt kring vilken hundratals legender är 
kända och som vittnar om de extraordinära egenskaperna av den lätt bittra och färglösa 
saften från denna växt. Egenskaper som bekräftats av nya studier har identifierat 100 
olika aktiva ingredienser i plantan. I solskyddsmedel utnyttjar man aloens mycket 
lugnande och mjukgörande förmåga och den kraftfulla anti-rodnande effekten som är 
extremt behaglig för huden när den har fått för mycket sol.

Antioxidant från soja. Vitamin E-vitamin är en utmärkt antioxidant som kan 
förhindra peroxidering av omättade lipider. Den som används här är en kombination 
av dess mest aktiva former (alfa-beta-gamma-delta)som erhålls från soja och som 
skyddar cellmembranet och hjälper till att bibehålla huden elastisk och förhindra för 
tidigt åldrande.

Antioxidant från olivolja. Den mjukgörande oförtvålningsbara oljan kommer från 
olivfrukten, rik på squalen, grönsaker, tokoferoler, fytosteroler och karotener och är 
också känd inom vetenskapen för dess lugnande, mjukgörande och talgåterställande 
egenskaper. Den är speciellt lämpad att användas för behandling av torr och uttorkad 
hud eftersom den skyddar från solens strålar. Dess förmåga att stimulera fibroblaster 
utgör en värdefull förebyggande åtgärd mot rynkor och hudförslappning.

Ekologiskt jordbruk. Alla medicinalörter, växter, frukter och grönsaker på vår över  
200 000 m2 stora trädgård intill naturreservatet Parco Adda Sud i Lodi odlas enligt 
strikta föreskrifter för ekologiskt jordbruk. Odling sker endast med total uteslutning av 
bekämpningsmedel, herbicider och syntetiska gödningsmedel enligt hårda regler för 
hållbart jordbruk. Sedan 2005 har all vår jordbruksverksamhet certifierats av ICEA, 
Institute for Ethical and Environmental Certification.
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100% återvinningsbara

GMO 
FREE

Dermatologiskt testade Vegetabiliska Ej genmodifierade Tillverkade med CO2 neutral energi
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