Etos Ski-lijn
#winterfun

Spread the

cream

BEAT THE SUN

Bye bye gebarsten lippen en droge, verbrande huid! Geniet zorgeloos van de sneeuw,
de zon en de wintersport met de vernieuwde Etos Ski-lijn. Een stylish collectie
verzorgingsproducten die je huid tegen weer en wind beschermt. Let it snow, let it snow!
NIEUW!
Etos Ski kids cream
SPF 50+ zeer hoog
Beschermende crème zonder parfum
speciaal voor de gevoelige kinderhuid
tegen extreme weersomstandigheden
en de zeer sterke UVA- en UVBstraling op grote hoogte. De handige
tube maakt smeren extra makkelijk.
Verrijkt met vitamine E, hydrateert en
beschermt de kinderhuid tegen de
schadelijke invloeden van de zon.
30 ml

4.

99

Alle producten bevatten het hoge breedspectrum UVAen UVB-bescherming!
Etos Ski face cream SPF 30 en SPF 50
Deze gezichtscrème beschermt je huid bij extreme
weersomstandigheden en op grote hoogte tegen de sterke
UVA- en UVB-straling. De crème is verrijkt met vitamine E,
hydrateert en helpt huidveroudering tegen te gaan.
Verkrijgbaar in SPF 30 of SPF 50.
30 ml

Etos Ski combi stick SPF 30 hoog &
Ski combi stick SPF 50 hoog
Deze tube met handig ingebouwde lipbalm, bevat crème die
je huid bij extreme weersomstandigheden en op grote hoogte
tegen de sterke UVA- en UVB-straling beschermt. De crème is
verrijkt met vitamine E, hydrateert en helpt huidveroudering
tegen te gaan. Verkrijgbaar in SPF 30 en SPF 50.
SPF 30
20 ml

3.95

SPF 50
20 ml

4.35

UV-stralen zijn de onzichtbare, maar schadelijke
stralen van de zon. In de bergen is de straling
30% hoger en op een besneeuwd oppervlak wordt
80% van de straling weerkaatst!

NIEUW!
Etos Ski lip therapy
Herstellende en verzachtende lipbalm verrijkt
met kokosolie. De lip therapy herstelt gebarsten
lippen die aangetast zijn door kou en wind.
15 ml

4.99

1.89

De vernieuwde Etos Ski-lijn
is vanaf nu verkrijgbaar in alle Etos winkels.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: MOOI The Agency, Rinke Adema T 020 60 60 773 E rinke@mooipr.nl
Over Etos
Etos maakt persoonlijke verzorging bereikbaar voor iedereen in Nederland.
We geloven dat met een goede verzorging de wereld aan je voeten ligt.
Elke dag staan 5.000 medewerkers klaar om klanten te verwelkomen en
hen een deskundig en betrouwbaar advies te geven. Het assortiment
bestaat uit gezondheids-, lichaamsverzorging-, baby- en beautyproducten,
aangeboden in A-merk en een goed en voordelig Eigen merk. Dat klanten
Etos waarderen, blijkt uit de diverse prijzen die Etos gewonnen heeft.

Zo zijn we verkozen tot ‘Beste Winkelketen van 2017’ in de categorieën
‘Drogist’ en ‘Health & Wellness’. Beste Winkelketen van Nederland is de
grootste consumentenverkiezing van Nederland. Ook is Etos in 2017 voor
de zesde keer verkozen tot ‘Beste Drogist van Nederland’. Etos werd in 1919
opgericht als coöperatie voor werknemers van het Philips concern en in 1931
geprivatiseerd onder de naam Etos. Sinds 1973 is het bedrijf onderdeel van
Koninklijke Ahold NV – nu Koninklijke Ahold Delhaize NV.

