имат само
две съставки:
99,9% вода

Пречистена по специален начин, при който
се стерилизира кърпичката и се подобряват
почистващите качества, като се
запазва нежността на почистването.

Капка плодов екстракт

Екстракт от семена на грейпфрут, спомагащ
за поддържане на кожата в добро състояние,
благодарание на антимикробното си действие

Защо

?

Създадени по уникална патентована технология и
произведени в защитена среда
Имат само две съставки 99,9% пречистена вода и капка
плодов екстракт
Ползват се с препоръката на акушерки, педиатри,
неонатолози и дерматолози
Дерматологично тествани
Одобрени от Дружеството по алергии на Великобритания,
Националната екзема асоциация на САЩ, Френската
асоциация за превенция на алергиите, Асоциацията на
екземите на Австралазия, Немското дружество за помощ
при алергии и кожни проблеми, Британското веганско
общество, Алианс на Българските акушерки; ползват се с
доверието на българския потребител
не съдържат сапун и аромати, спомагат за
намаляването на риска от изсушаване на кожата и
потенциалното развитие на контактен дерматит.

НАЙ-ЧИСТИТЕ БЕБЕШКИ
КЪРПИЧКИ НА СВЕТА
САМО 2 СЪСТАВКИ
99,9% ВОДА и
КАПКА ПЛОДОВ ЕКСТРАКТ

имат добра съвместимост с кожата и не
водят до раздразнения и сухота.
не оставят лепкаво усещане по кожата.
Подходящи са за недоносени бебета и хора с
чувствителна кожа.

Water Wipes Bulgaria

ПРОВЕРИХТЕ ЛИ СЪСТАВА НА
КЪРПИЧКИТЕ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТЕ
ЗА ВАШЕТО БЕБЕ?

Уникалните свойства на
бебешката и детската кожа

Бебешката кожа се нуждае
от специални грижи

Кожата е най-големият орган на тялото и има три основни
функции: защита, регулиране и усещане. Състои се от три
основни слоя - епидермис, дерма и подкожна мастна тъкан.
Най-горният слой на епидермиса /стратум корнеум/ действа
като защитна бариера срещу микроорганизми, химикали,
алергени и е особенно важен за здравето на бебетата,
особено за новородените.
Кожата на бебетата е по-тънъка от тази на по-големите деца и
възрастните, което увеличава податливостта ѝ към сухота и
раздразнимост.
От раждането, липидната бариерна функция на кожата и
способността й за задържане на влага непрекъснато се
усъвършенстват, но през първите 12 месеца бебешката кожа е
лесно уязвима.

За да се предотврати подсичането от пелените, да се
намали опасността от екзема и дерматити и да се запази
бариерната функция, нежната бебешка кожа се нуждае от
специална грижа с правилните видове продукти и съставки.
Много често препоръката е да не се използват мокри
кърпички за почисване на бебешката кожа !!!
Специалистите, акушерки, педиатри и дерматолози
препоръчват средствата, използвани за почистване на
бебета, да не влияят неблагоприятно върху защитната
бариера на кожата. Продуктите за детска и бебешка кожа,
трябва да са с неутрално pH, да не съдържат, или да са с
леки консерванти, да се без аромати, без съдържание на
алкохол и сапун. Ароматите и консервантите са двата
най-клинично значими алергени, открити в продуктите за
лична хигиена. Всички продукти за грижа за нежната
бебешка кожа трябва да съдържатясен и разбираем списък
на съставките.
За продуктите за грижа за бебешката кожа е в сила
максимата: КОЛКОТО ПО-МАЛКО, ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕ.
Колкото по-малко са съставките в един продукт, толкова
по-добре за нежната бебешка кожа.

Новородено

6 месеца

12 месеца

А НАЙ-ДОБРЕ Е БЕБЕШКАТА КОЖА ДА СЕ ПОЧИСТВА
С ВОДА И ЧИСТА КЪРПА!
Несъвършена
функция на кожата

Оптимизиране на защитната функция, подобряване способността
за задържане на влага и плътността ѝ, формиране на структурата ѝ
усъвършенстване на липидната бариера

Бебешката кожа има по-висока трансепидермална загуба на
вода и намалена хидратация на роговия слой, което намалява
ефективността на бариерната ѝ функция.
Повърхността на кожата на детето е от 2 до 3 пъти по голяма
от тази на възрастния човек (като съотношение към теглото),
освен това е покрита с фин мъх, така че нанесените върху нея
продукти проникват по-бързо и лесно в дълбочина. Това се
отразява на нейното здраве, функционалност и чувствителност.
В заключение: кожата на новородените и децата има
по-малко ефективна бариерна функция, което я прави
по-деликатна, уязвима, податлива на алергични реакции
и раздразнения.

БЕБЕШКАТА КОЖА ИЗИСКВА ГРИЖА, КОЯТО ДА Й
ПОЗВОЛИ ПО ЕСТЕСТВЕН НАЧИН ДА ИЗГРАДИ СВОЯТА
ЗАЩИТНА ФУНКЦИЯ.

гарантират безопасно почистване на
деликатната кожа на новороденото и са толкова нежни, че
могат да се използват и при недоносени бебета.
съдържат 99,9% пречистена вода и
капка плодов екстракт върху нетъкан текстил - толкова
меки и чисти, колкото ПАМУЧНА КЪРПА И ВОДА.

БЕЗ

АЛКОХОЛ, ПАРАБЕНИ
СИЛИКОНИ, АРОМАТИ
МИНЕРЛАНИ МАСЛА
ОЦВЕТИТЕЛИ, ДЕТЕРГЕНТИ
КОНСЕРВАНТИ, ОМЕКОТИТЕЛИ

