
نحن ملتزمون باختيار األفضل لبشرة األطفال واألمهات الحوامل ، وليس 
هذا فقط بل أيضا للكوكب. ماذا يعني هذا بالنسبة لنا:

من المكونات ذات أصل طبيعي فى مجموعتنا من منتجات رعاية األطفال 
)باستثناء منتجات للعناية محددة مثل الواقي من الشمس( 

بعض منتجات األمومة لدينا معتمدة كمنتجات عضوية.

نحن نختار بدائل طبيعية أو عضوية
ما يعادل

يعتمد نهجنا على استثناء الكائنات المعدلة وراثيا والحد من المبيدات.

نحن مصدر يضع فى اعتباره التنوع البيولوجي والظروف البشرية
مكوناتنا النباتية الفعالة حسب نوع البشرة )األفوكادو ، عباد الشمس ، الشزندرة(

اخترنا تركيبات نباتية
بدون مكونات من أصل حيواني ، باستثناء منتجات النحل.

)تستخدم على سبيل المثال في بعض منتجات البشرة الجافة(

نقوم بتصنيع منتجاتنا في مصنعنا في إبيرنون ، فرنسا
باستثناء مرهمنا المصنوع في اليونان ومناديلنا المبللة ونشا األرز المصنوعان في إيطاليا(.

نحن نضمن الجودة والسالمة واالحترام للظروف البيئية واإلنسانية
ical BioTrade نحن عضو في ، Union for Ethical BioTradiنحن شركة معتمدة من 
Ecovadis Goldiعلى المستوى المثالي ، ونقوم بتصنيف AFAQ 26000 معتمدة من

 ISO 14001 45001 ومعتمدة أيًضا

٪ ٩٥



عند اختيارالمكونات األفضل على االطالق للبشرة الحساسة لألطفال 
واألمهات الحوامل ، فإننا نقوم أيضًا باختيارات أخرى:

نحن نبذل قصارى جهدنا لتفادي أخطار اضطراب الغدد الصماء
في منتجاتنا:

العوامل المعروفة المسببة لالختالل فى 
)فثاالت  تركيبتنا  كل  من  الصماء  الغدد 
أ.....(وفًقا  الفينول  ثنائي   , محددة 
إلى  وبالرجوع  العالمية  الصحة  لمنظمة 
قائمة Echa)الوكالة الكيميائية األوروبية(

الصماء  للغدد  نشاط  أي  لتقييم  نهج  في 
في منتجاتنا على الثالث أنظمة الهرمونية 
،هرمون  االستروجين  )هرمون  الرئيسية 
ُمختبر  عبر  الدرقية(  ،الغدة  االندروجين 
لمنظمة  الحالية  للمعايير  ،وفقا  مستقل 

التعاون والتنمية االقتصادية.

البارابين التريكلوسان فينوكسييثانولالفثاالت

)سيكلوتيتراسيلوكسان )سيليكون الزيوت العطرية )الكحول )اإليثانول فورمالديهايد

سلفات األمونيوم لوريل, سلفات الصوديوم لوريل و سلفات الصوديوم اللوريتي

ميثيليزوثيازينولين وميثيلكلوروزويزولونون

هيدروكسيانيول بوتيل وهيدروكسيتولوين بوتيل )بنزوفينون )أوكسيبنزون(, أوكتيل ميثوكسي سيناميت )األوكسينوكسات

نحن نستبعد نحن نشارك

تم وضع قائمة حمراء من المكونات المحظور استخدامها فى تركيبتنا:
              لدينا قيود تتجاوز التنظيم األوروبي - المعروف  باعتباره واحدًا

 من األكثر دقة و أمانا في العالم.

لن تجد أبدًا مما يلي مدرًجا في مكونات منتجاتنا:


