Natusan® bedtime

– med rogivande och avslappnande
egenskaper
Vår serie Natusan® bedtime med lugnande och avslappnande
egenskaper är specifikt anpassad för att främja nattsömnen.

Natusan bedtime bath
®

Mild, flytande barntvål med den lugnande doften Natural
Calm® för rengöring av din bebis hud och hår. Använd några
droppar i badvattnet eller direkt på kroppen för att göra
huden ren utan att torka ut. Passar bra till godnattstunden,
förstärker känslan av stillhet och ro. Märkt med symbolen No
More Tears® som innebär att tvålen är lika mild mot ögonen
som vanligt vatten.

Natusan® bedtime shampoo

Skyddande och återfuktande barnolja med den lugnande
doften Natural Calm®. Smörj in din bebis för att återfukta
huden direkt efter badet eller när huden känns torr. Skapa
gärna en rutin för att se över ditt barns hud varje dag,
kanske innan läggdags eller vid blöjbyten. Passar utmärkt till
babymassage innan sängdags.
Dokumenterat mild

Vår symbol Dokumenterat mild är din garanti för att Natusan®
babyprodukter är milda och skonsamma. Samtliga ingredienser är noggrant utvalda. Alla produkter är kliniskt testade och
har genomgått hudirritations- och allergitester.

No More Tears®

Vår symbol No More Tears® betyder att produkten inte svider
i ögonen. Detta är extra viktigt för bebisar som inte har fullt
utvecklade blinkreflexer och tårkanaler. Produkten har genomgått omfattande tester där effekten på ögonen jämförts
med vanligt vatten.

Vill du veta mer? Besök www.natusanbaby.se för mer information om din bebis hud och om hur du tar hand om den.
Eller kontakta Natusan®: e-post: nordicconsumerservice@its.jnj.com, telefon: 020-42 11 11 (måndag–fredag kl. 9–12).
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Milt barnschampo med lavendel för skonsam rengöring av
din bebis hår och hårbotten. Bra när din bebis redan hunnit
få mycket hår. Massera in en liten mängd schampo med
mjuka rörelser och skölj noga. Märkt med symbolen No More
Tears® som innebär att schampot är lika milt mot ögonen som
vanligt vatten.

Natusan® bedtime baby oil

