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Natracare is in 1989 opgericht door Susie Hewson
(moeder en milieu activiste).
Wereld In actie, een landelijk televisie programma
vertoond in Groot – Brittannië in de jaren 80,
vestigde de aandacht op het effect van de dioxine
vervuiling door het bleken van papierproducten
met chloor.
Door de onbekommerde reacties van de
internationale vrouwelijke hygiëne merken was
Susie zo ontzet dat ze onmiddellijk besloot
haar eigen gamma, dat wel rekening houdt met
de gezondheid van vrouwen en het milieu, te
ontwikkelen.
Susie wijdde haar tijd aan zowel haar familie als
haar nieuwe bedrijf.
Ze begon met de ontwikkeling van Natracare,
deed onderzoek naar de schadelijke grondstoffen
die worden gebruikt bij de productie van
tampons en maandverband en ook zocht ze
naar levensvatbare, functionele oplossingen voor
vrouwen.
Natracare werd in 1989 gelanceerd met een
volledig assortiment, waaronder ’s werelds eerste
gecertificeerde biologische tampons en volledig
chloorvrij maandverband en inlegkruisjes.
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De bekende merken maandverband en
inlegkruisjes zijn gemaakt van meer dan 90% op
aardolie gebaseerde kunststoffen en met chloor
gebleekte houtpulp.
De lijst van de gebruikte kunststoffen in producten
voor vrouwelijke hygiëne bevat polyethyleen
( gebruikt in wegwerp boodschappentassen)
polypropyleen
en
super
absorberende
polyacrylaten.
Plastic is niet biologisch afbreekbaar en sanitaire
producten die plastic bevatten zullen duizenden
jaren de oceanen en de wereld vervuilen.

De meervoudige award winnende Natracare
producten zijn gemaakt van gecertificeerde
biologische, natuurlijke en plantaardige stoffen
die vrij zijn van chemicaliën en additieven.
De materialen zijn niet alleen biologisch
afbreekbaar en composteerbaar, maar zijn
ook afkomstig van zorgvuldig ecologisch
beheerde producenten en vrij van dierproeven
gecertificeerd.
Alle producten zijn volledig chloorvrij en bevatten
geen synthetische materialen of chemische





















toevoegingen, zoals oppervlakte actieve stoffen,
parfums, kleurstoffen of smeermiddelen.
Natracare’s inzet voor het milieu wordt
bevestigd door als eerste merk een
wetenschappelijk gevalideerde, onafhankelijk
geaccrediteerd levenscyclusanalyse in de
vorm van een internationale Environmental
Product Declaration (EPD) in 2008 te
krijgen, alsmede een SIS groene etikettering.
Susie Hewson kreeg de Women in Ethical
Business Award in 2008 en in 2009 en kreeg
een Ethical Accreditation Index score van 92
voor het aan de top plaatsen van Natracare in de
dames hygiëne categorie.

