99,9% ВОДА и
КАПКА ПЛОДОВ ЕКСТРАКТ
WaterWipes, най-чистите бебешки
кърпички на света, които имат само
две съставки, са специално
създадени меки и чисти, както
използването на памук и вода...

И в същото време, като почистващи
кърпички са така удобни и практични
в ежедневието и най-важното
напълно безопасни за деликатната
бебешка кожа.

Към момента съществуват ограничени клинични
доказателства за ефективно и безопасно почистване
на кожата на здрави новородени и кърмачета1.
Много често препоръката (по метода
на изключването) е да не се използват
почистващи кърпички!
Въз основа на познанията за строежа и развитието
на кожата на новородените и малките бебетата и за
нейната уникална структура ние преценяваме каква
трябва да е най-добрата грижа за нея.

Те са единствените бебешки кърпички,
които са си осигурили множество
акредитации и одобрения от световни
асоциации за кожа и алергии като:
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.

H20

WaterWipes са подходящи за
употреба дори на най-чувствителната
кожа и могат да се използват при
бебета от раждането, недоносени,
деца и възрастни хора с чувствителна
кожа и страдащи от алергии и други
кожни проблеми.

H20

H20

По-долу е изложен цялостен обзор на правилния
избор за грижа за деликатната бебешка кожа, за
поддържане на важната й бариерна функция, както
и за предимствата на WaterWipes.

САМО 2
СЪСТАВКИ

WaterWipes са най-чистите бебешки кърпички
на света. Съдържат само 99,9% пречистена вода
и капка плодов екстракт (GSE).
Течният екстракт от семената на грейпфрут,
използван във WaterWipes, се извлича от
семената, пулпата и белите мембрани на плода
и има естествени антимикробни свойства, което
помага да се поддържат кърпичките свежи и след
като са отворени, както и да действат като нежно
почистващо средство и балсам за кожата.13

WaterWipes не съдържат:
алкохол, аромати, парабени,
силикони, консерванти,
омекотители, оцветители,
детергенти, минерални
масла, за да се намали риска
от изсушаване на кожата и
потенциалното развитие на
контактен или алергичен
дерматит.15
WaterWipes помагат да
се избегне зачервяването
и раздразнението в пелени
зоната, не оставят следи и
лепкаво усещане върху
кожата.

H20

Най-чистите бебешки кърпички на света
WaterWipes са специално разработени, за да
бъдат толкова меки и чисти, колкото памук и
вода, като в същото време предлагат
удобството на кърпичка. Те са толкова нежни,
че могат да се използват и при недоносени
бебета.
Съдържат 99,9 % пречистена вода и капка
от екстракт от семената на грейпфрут (GSE),
WaterWipes са най-чистите бебешки кърпички
на света. Екстрактът от семената на грейпфрут
съдържа естествени полифеноли, които
действат като антимикробни средства и
антиоксиданти, способни да предпазват тялото
от бактерии13, 14.
WaterWipes не съдържат алкохол и аромат, за
да намалят риска от изсушаване на бебешката
кожа и потенциалното развитие на контактни
или алергични дерматити15.

WaterWipes са разработени чрез уникална и
патентована технология, която променя
молекулярната структура на нормалната вода,
като предизвиква отделянето на енергия в
опаковката, което води до стерилизиране на
кърпичките. Този процес също леко променя
повърхностното напрежение на водата,
допринасяйки за уникално „меко усещане“
върху кожата и правейки WaterWipes още
по-ефективни при почистване, отколкото памук
и обикновена вода16.
За разлика от конвенционалните кърпички,
по време на производството и опаковането на
WaterWipes се спазва строга хигиена и отлични
условия в "чисти помещения", които са
идентични с тези, използвани във фармацевтичната промишленост за производството на
лекарства.
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Уникалните свойства
на бебешката и детската кожа

Повишена трансепидермална загуба на вода

Бебешката и детската кожа има по-малко ефективна бариера2 - тя е много по-деликатна и уязвима
и изисква специални грижи и защита.
Кожата е най-големият орган на тялото и се състои от три основни слоя: епидермис, дерма и подкожна
мастна тъкан. Епидермисът се разделя на стратум корнеум /роговия слой/, стратум луцидум /зърнест
слой/, стратум гранулозум, стратум спинозум /бодлив слой/ и стратум базале.
Стратум корнеум е най-външният слой и действа като защитна бариера срещу дехидратация,
микроорганизми, химически вещества и алергени. Стратум корнеум и неговата бариерна (защитна)
функция е важна за бебетата, особено за новородените, в т.ч. и недоносени бебета.4

1

Епидермис

Стратум корнеум
Стратум луцидум
Стратум гранулозум
Стратум спинозум
Стратум базале

Бебешката кожа е по-слабо прикрепена, отколкото зрялата кожа и има по-висока склонност към
увеличена трансепидермална загуба на вода, намалена хидратация на роговия слой и по-малко
ефективна бариерна функция.2,3,6 Въпреки, че веднага след раждането стратум корнеум изглежда
напълно съвършен, неговото развитие и осъвършенстване отнема време. Само начинът, по който
съхранява и транспортира водата функционира сходно с този на възрастните след първата година
от живота.4
Още от раждането бариерната функция и свойствата на стратум корнеум за обработка на водата
непрекъснато се оптимизират и се смята, че свойствата, които правят детската кожа уникална, се
запазват поне през първите 12 месеца от живота.4
Недоносените бебета на възраст под 32-ра гестационна седмица имат по-нисък импеданс и висока
загуба на трансепидермална вода, която може да достигне над 30% от общото им телесно
тегло в рамките на 24 часа.7

По-висок индекс на загуба на вода
По-малко естествени
овлажняващи фактори

По-малко корнеоцити

Папиларен слой

2

3

Дермa

Ретикуларен слой

Повишената загуба на
трансепидермална вода
е нормален процес на кожата.

Кожата на бебе

Подкожна
мастна тъкан

Развитие на бебешката кожа през първата година4
Свойствата, които правят бебешката кожа уникална се запазват през първите 12 месеца.

Структурни различия между кожата на бебетата и на възрастните
Кожата на кърмачетата и малките бебета е уникална в сравнение с тази на по-големите деца и на
възрастните по отношение на структура, състав и функция. Епидермисът при бебетата е с 20% по-тънък,
а роговият слой - с 30%5, което увеличава пропускливостта и сухотата и възможността за раздразнения
и алергични реакции6. Кожата на бебетата, за разлика от тази на възрастните, има повишена
пролиферация7, което обуславя изграждането на бариерната функция, структурата и плътността й
през първата година от живота.
Рогов слой

Stratum corneum

Епидермис

Новородено

6

месеца

9

месеца

12

месеца

Препоръчва се всички средства за локално приложение, използвани
за къпане и почистване на новородени и кърмачета, да не влияят
неблагоприятно върху защитната бариера на кожата.6
Съотношението между повърхността на кожата на бебето и неговото телесно тегло е по-високо
отколкото при възрастните, което означава, че локалните средства се абсорбират по-лесно и
следователно могат да имат по-изразен ефект върху бебешката кожа.6
Разрушаването на функцията на роговия слой може да предизвика атопичен дерматит8, поради
което целта на грижата за новороденото е да се помогне за максимално запазване и стабилизиране
на функцията на роговия слой.
Необходимо е да се оптимизира бариерната функция на бебешката кожа, за да се предотврати
развитието на атопична екзема в детска възраст6, за която освен генетичната предразположеност
основна роля играят факторите на околната среда, като например използването на локално
прилагани, дори и натурални продукти за грижа за кожата.

Когато се избират продукти, предназначени
за новородени или кърмачета, трябва да се
използват само такива, които спомагат за
запазването на бариерната функция на
роговия слой на кожата.6
В идеалния случай те трябва да бъдат
с неутрално pH (pH 5,5 - 7), без аромат,
без алкохол и да не съдържат консерванти,
да са без или с нежни детергенти, без
емолиенти и др*.12
*тези добавени вещества са едни от
основните алергени по отношение
реактивността на нежната бебешка кожа.
Използвани системно, те могат да
предизвикат в бъдеще превръщането на
обикновения контактен дерматит в
персиситираща екзема и кожна
раздразнимост през целия живот на човека.
На пазара има много видове кърпички за
почистване на бебешка кожа, които
съдържат редица добавени вещества и
химикали с недотам положително влияние
върху чувствителната и несъвършена
бебешка кожа.

Кърпички

20% по-тънък

Дерма

Кожата на бебе
pH 6.6 - 7.5

Кожата на възрастен
pH 4,5 - 6,7

Функция на кожата
на новороденото

Оптимизация и съзряване на бариерната
функция и функцията за обработка
на водата на бебешката кожа

Осъвършенствана кожна
функция на 12 месеца

През първите 12 месеца от живота на бебето кожата продължава да се развива. Бариерната функция
на епидермиса и специално на стратум корнеум постепенно се усъвършенства. Подобрява се плътността
и структурата на кожата, завършва се напълно изграждането на собствения микробиом.

Без алкохол

СЪСТАВКИ

Без консервант

Без парфюм Без сапун

ФУНКЦИЯ
Разтворител

Помага за смесването на съставките

Сърфектант

Премахва повърхностно мръсотия
и мазнини

Консерванти

Предотвраряват развалянето
на продукта

Агенти, подобряващи
състоянието на кожата
Емолиенти

Усещане за блясък

2

Емулгатори

Кърпички с 99% вода

3

Сгъстители

Чисти кърпички

7

30% по-тънък
Сравнение на
бебешката кожа с
кожата на
възрастните,
показващо
по-тънък епидермис
и стратум корнеум.

Брой
съставки

Неутрално рН
(рН 5,5 - 7)

Спомагат за смесването и
хомогенизирането на съставките
Придават плътност на течността

Добавени аромати

Натурални кърпички

10

Ароматизират и придават
приятно усещане

За чувствителна кожа

15

Стабилизатори

Стандартни кърпички

16

Влагозадържащи агенти

Запазват pH

