


A MARCA NATURAL E ÉTICA 
INSPIRADA NOS PAÍSES  
NÓRDICOS 
Criada em 2011, a Scandinavian White é uma 
marca inspirada nos países nórdicos cujos 
produtos com certificação Ecolabel protegem 
tanto o ambiente como o seu bem-estar.
- Fórmula com certificação Ecolabel
- Embalagens em conformidade  com os 
critérios Ecolabel e criadas a partir de materiais 
reciclados ou de origem natural

As embalagens minimalistas a preto e branco 
são inspiradas no universo escandinavo onde 
o “hygge” e o “lagom” são cultivados; repre-
sentam a “art de vivre” intimista e confortável 
que promove uma filosofia de vida baseada  
no bem-estar, equilíbrio, simplicidade e ética.

FÓRMULAS 95%*  
DE ORIGEM NATURAL
Os produtos Scandinavian White têm, no mínimo, 
92% de ingredientes de origem natural e vão 
até 99%. Os 7 produtos da linha exalam uma 
fragrância revitalizante à base de chá misturada 
com notas de frutas cítricas para uma sensação 
incrivelmente refrescante. 

* Médica calculada na gama completa de produtos

THE NATURAL AND ETHICAL 
BRAND INSPIRED BY NORDIC 
COUNTRIES
Created in 2011, Scandinavian White is  
a brand inspired by Nordic countries whose 
Ecolabel certified products protect both the 
environment and your well-being:

- Ecolabel formulation

-  Packaging complying with EU Ecolabel  
criteria and made from recycled or bio-
sourced materials

Its minimalist black and white packaging  
is inspired by scandinavian universes where  
"hygge" and "lagom" are cultivated;  
they represent intimate and cozy "art de vivre" 
that promote a philosophy based on well-
being, balance, simplicity and ethics.

95%* NATURAL ORIGIN  
FORMULAS
Scandinavian White products boast a minimum 
naturality percentage of 92% and up to 99%.  
The 7 products of the line exude a revitalizing  
tea-based fragrance that is mixed with notes  
of citrus fruit for an incredibly refreshing feel.

* Average calculated on the whole range of products



AFNOR Certi�cation  11, rue Francis de Pressensé  93571 La plaine Saint Denis Cedex

Este sabonete contribui para a produção 
de óleo de palma certificado e sustentável.

GEL DUCHE
CHAMPÔ
AMACIADOR*
LEITE DE CORPO*
GEL DE BANHO PARA
CORPO E CABELO
* Sem certificação Ecolabel

Simbolizado por uma flor,  
o Ecolabel da União Europeia  
é um sistema de certificação  
concebido para ajudar os consu-
midores a reconhecer os produtos  
e serviços mais ecológicos.

Melhor para o ambiente…

•  impacto reduzido nos ecossistemas 
aquáticos

•  cumpre os requisitos  
de biodegradabilidade

• limita o desperdício de embalagens

… melhor para si

Para mais informações sobre  
o sistema Europeu Ecolabel:  
www.ecolabel.eu

BOTTLES / FRASCOS   30 ml - 1 fl.oz 

SHOWER GEL
SHAMPOO
CONDITIONER*
BODY LOTION* 
HAIR & BODY GEL
* Not Ecolabel certified 

Symbolised by the flower,  
the Ecolabel of the European  
Union is a unique certification  
system which is designed to help 
consumers recognise the most  
environmental friendly products  
and services.

Better for the environnement…

•  reduced impact on aquatic  
ecosystems

•  fulfils strict biodegradability  
requirements

•  limits packaging waste

… better for you

For more information  
on the EU Ecolabel system:  
www.ecolabel.eu

SOAP / SABONETE   15 g - 0.52 oz

This soap contributes to the production  
of certified sustainable palm oil.



Combinações possíveis:
GEL DE BANHO PARA CORPO E CABELO / AMACIADOR*
SABONETE LÍQUIDO / LOÇÃO DE CORPO & MÃOS*
* Sem certificação Ecolabel

A Nordic Swan Ecolabel é uma certificação ambiental 
dos países nórdicos que incentiva a conceção de produtos 
sustentáveis.

GEL DE BANHO  
PARA CORPO E CABELO
SABONETE LÍQUIDO
AMACIADOR*
LOÇÃO DE CORPO & MÃOS*

* Sem certificação Ecolabel

GEL DE BANHO  
PARA CORPO E CABELO
SABONETE LÍQUIDO

REFILL BAG / RECARGA 
375 ml - 12.68 fl.oz

MONTADORE DE PAREDE

Aço inoxidável, latão revestido a 
crómio ou plástico reciclado ABS. BANDEJA

Feito em material biodegradável
Concebido para 1 ou 2 frascos. 

DISPENSADOR DUPLO 
375 ml - 12.68 fl.oz (x 2)

TRAY /
Made in biodegradable material (PLA) 
Designed for 1 or 2 bottles.

HAIR & BODY GEL
LIQUID SOAP

ECOPUMP  300 ml - 10.14 fl.oz

The Nordic Swan Ecolabel is an environmental certification 
of the Nordic countries that encourages sustainable product 
conception.

HAIR & BODY GEL
LIQUID SOAP
CONDITIONER*
HAND & BODY LOTION*
* Not Ecolabel certified 

ECOSOURCE  
375 ml - 12.68 fl.oz

WALL BRACKET /
 
Stainless steel, chromium plated 
brass or ABS recyclable plastic.

DOUBLE DISPENSER /

Possible combinations:
HAIR & BODY GEL /  
CONDITIONER*
LIQUID SOAP / 
HAND & BODY LOTION*
* Not Ecolabel certified   
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