LET’S MEET & CONNECT

WHY
NUDE
SKINCARE

Passie,
aangevuld met
een flinke dosis
no-nonsense

NUDE SKINCARE
YOU DON’T NEED SYNTHETICS

SUIT is ontstaan vanuit een overtuiging over en een passie
(lees: obsessie) voor mooie, maar vooral gezonde huidverzorgingproducten. Ja, we zijn ijdel. We houden van luxe.
We vinden het heerlijk om onszelf te verwennen. Wij weten
ook wat mooie, gezonde en pure ingrediënten voor je huid
kunnen doen.
Onze basiswaarden eenvoud, transparantie en een no-nonsense houding zie je terug in onze producten en onze
verpakkingen. Less is more.

Less is more
Soms is more noodzakelijk. Zoals uitgebreide en complete
informatie over ingrediënten. Voor goede verzorging heb je
geen 20 potjes nodig. Soms wel 20 ingrediënten.

Wij gebruiken 100% natuurlijke ingrediënten. Waar mogelijk
biologisch en sowieso vegan. We gebruiken geen vulstoffen.
We doen niet aan diverse huidtypes, maar richten ons erop om
je huid zo goed mogelijk te verzorgen. Onze producten zijn
stuk voor stuk multi-taskers. Geurtoevoegingen passen niet in
onze basis crèmes. Geur is persoonlijk. En iedereen is uniek.
Wij zorgen voor neutrale geuren zodat je ze dag en nacht met
je mee kan dragen, geen overkill aan geurexplosies.

Integrity
Verspilling is zonde. SUIT helpt dat tegen te gaan.

Een bewuste keuze is ook de eenvoud van onze verpakkingen.
En van onze teksten. Wij geloven niet in sluwe marketingkreten, valse claims of beloftes die we niet waar kunnen maken.
What you see is what you get. En dat is alles waar je bij SUIT
voor betaalt.

Simplicity
Huidverzorging is niet gecompliceerd. Synthetische stoffen zijn
niet nodig. Alles wat we in een potje stoppen, doet ertoe.
Bij SUIT betaal je geen dure marketing, bij SUIT betaal je
alleen het product.

Wij ondernemen zonder afbreuk te doen aan wat de natuur
ons geeft: onze footprint houden we zo klein mogelijk wat
betreft afval en wij respecteren mens, dier en natuur.
Kinderarbeid, dierproeven en onnodige belasting van het
milieu keuren wij expliciet af. Ons hele DNA is gericht op
respect en wij doen niets wat dat onrecht aandoet. Eerst
waarden, dan groei.

No nasties
SUIT bevat geen plastics, parabenen, SLS, ftalaten, aluminium,
UV-filters, minerale oliën of parfum. SUIT bevat geen
synthetische kleurstoffen, geurstoffen en conserveermiddelen.
We don’t test on animals, we test on human beings.

Ja, natuurlijk willen wij groeien. Maar wel samen met jou.
Al jouw ideeën, wensen, feedback, aanbevelingen vinden wij fijn
en hebben veel invloed op SUIT. En op de toekomst van SUIT.
Vertel ons wat je vindt. Vertel ons wat je wil. Samen zijn we
SUIT.

Plantbased power

Een uitdaging? We know…. but we love it!

Al onze producten zijn 100% natuurlijk.

Rosa Kleve - rosa@suitmatters.nl
SUIT Matters | Nude Skincare
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Basics

De basisverzorging voor je huid

Basics Puur

Pure verzorgingsoliën voor je gezicht

Protect & Repair
Maak kennis met de krachtpatsers

Body & More
Voor meer dan alleen je gezicht

Cleansing Oil

Squalane

Anti-pollution Drops

Thalasso Mask

Rekent zelfs in no time af met
waterproof mascara

Versteviging met huideigen stof

Een musthave voor elke city dweller

Moment voor jezelf met je eigen
Thalasso therapie!
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Krachtige reiniger
Op oliebasis, zacht voor je huid
Voedt en beschermt
Met arganolie en vitamine E
Voor alle huidtypes

Hydrateert de huid
Verbetert de elasticiteit van de huid
Sterk antioxidant, bestrijdt vrije radicalen
Ontstekingsremmend
Biologisch
Voor alle huidtypes
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Verwijdert vuil en vervuilende stoffen
Versnelt de celvernieuwing
Krachtige detox, zuivert huid en poriën
Vermindert acne
Met Chlorella, Actieve kool en
Bentoniet klei
• Voor alle huidtypes

Beschermt tegen vervuiling
Voorkomt vroegtijdige huidveroudering
Ontgift de huid en herstelt de pH
Neutraliseert vrije radicalen
Met Yangu olie, Schisandra en
Lactobacillus
• Voor alle huidtypes

Inhoud: 100 ml

Inhoud: 50 ml

€ 17,50

€ 29,50

€ 37,50

€ 37,50

Cleansing Lotion

Marula Oil

Anti-aging Drops

Aloe Vera Gel

Reinigt je poriën en verbetert
de conditie van je huid

Dé olie voor de drogere en gevoelige
huid

Stelt huidveroudering uit en
repareert beginnende schade

Milde gel voor de aangedane,
kwetsbare huid
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• Lift en verstevigt de huid
• Reduceert fijne lijntjes en ouderdomsvlekken
• Stimuleert collageen productie
• Minimaliseert het uiterlijk van grove poriën
• Met Algenolie, Bisabolol en Hyaluronzuur
• Voor alle huidtypes
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Reinigt, verfrist en verkoelt
Antibacterieel en antiseptisch
Herstelt en ontspant de huid
Op basis van rozenwater
Voor alle huidtypes

Verzachtend en hydraterend
Rijk aan Omega vetzuren, Vitamine C en E
Rijk aan antioxidanten
Helpt huidherstel versnellen
Biologisch
Zeer geschikt voor de drogere huid

Inhoud: 30 ml

Inhoud: 100 gram

Herstelt, ondersteunt en verzacht de huid
Moisturizer, reguleert vochthuishouding
Verkoelend, ook na een dagje zon
Op basis van Aloë Vera
Voor alle huidtypes

Inhoud: 100 ml

Inhoud: 50 ml

Inhoud: 30 ml

Inhoud: 100 ml

€ 15,50

€ 29,50

€ 37,50

€ 17,50

Face Cream

Bakuchiol

De basis voor een optimale huidverzorging

Bye bye Retinol,
hello nieuw Vitamine A serum
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Dag- en nachtcrème
Hydrateert, voedt en herstelt
Op basis van anti-aging macadamia olie
Met extra antioxidant vitamine E
Voor alle huidtypes

Inhoud: 50 ml

€ 24,50

Shop your natural beauty
SUITMATTERS.NL

Krachtig Vitamine A serum
Bevordert huidvernieuwing
Stimuleert collageenproductie
Verzacht fijne lijntjes en rimpels
Kan hyperpigmentatie en acne
verminderen
• Voor alle huidtypes

SNEAK PREVIEW
Ben je nieuwsgierig?
Nog voor de zomer:
• Een heerlijke deodorant
• Een natuurlijke zonnebrandcrème

Meer weten?

Inhoud: 30 ml

Abonneer je op onze nieuwsbrief voor informatie
over de nieuwste producten.

€ 24,50

SUITMATTERS.NL

