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Milt barnschampo, utvecklat för nyfödda.
Används 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.

Natusan® bedtime shampoo
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Natusan® first touch bath
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Natusan® first touch shampoo

Badet har många positiva egenskaper och är bra både för
hudens utveckling och för att stärka bandet till ditt barn.
Genom att hålla barnets hud ren, hel och len kan man förebygga torr hud och irritation och hjälpa huden att utvecklas
bättre. Natusan® har flera produkter för badstunden, alla
märkta med symbolen No More Tears® som innebär att
produkterna är lika milda mot ögonen som vanligt vatten.
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Milda badprodukter
®
från Natusan

Mild, flytande barntvål utvecklad för nyfödda.
Används för att göra bebishuden ren utan att torka ut huden.
Använd gärna även för rengöring av håret, om bebisen ännu
inte fått så mycket hår. Droppa några droppar i badvattnet,
för nyfödda barn räcker det att tvätta barnet med den milda
tvålen blandad i vattnet. När barnet blir äldre och smutsar
ner sig på ett annat sätt, är det bra att använda tvålen direkt
på kroppen och sedan skölja av. Bra att använda för rengöring vid blöjbytet. Tips för äldre barn: häll i barntvålen innan
du tappar upp vattnet så får du ett härligt och milt skumbad.

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.

Natusan® mild care shampoo

Milt barnschampo för skonsam rengöring av din bebis hår
och hårbotten, som samtidigt gör bebishåret mjukt. Bra när
din bebis redan hunnit få mycket hår. Massera in en liten
mängd schampo med mjuka rörelser och skölj noga.
Dokumenterat mild

Mild, flytande barntvål med den lugnande doften NaturalCalm®.
Använd några droppar i badvattnet eller direkt på kroppen.

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.

Natusan® intensive care wash

No More Tears®

Natusan® bedtime bath

Mild, flytande barntvål för rengöring av din bebis kropp
och hår, berikad med olivbladsextrakt, vitamin E och viktiga
mineraler. Använd några droppar i badvattnet eller direkt på
kroppen för att göra huden ren utan att torka ut.

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.

Natusan® mild care top-to-toe™ wash

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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Mild, flytande barntvål för smidig rengöring av din bebis
hud och bebishåret, från topp till tå. Passar bra att använda
till badet eller duschen, till rengöring vid blöjbytet eller som
handtvål för lite äldre barn. Flaskan är försedd med en
praktisk pump för enkel hantering.

