Natusan® first touch

– Utvecklad för den nyfödda hudens
unika behov
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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® first touch baby oil
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Natusan first touch lotion
®
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Skyddande och återfuktande barnolja, utvecklad för
nyfödda. Smörj in din bebis hud för att återfukta 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 även perfekt till massagestunden!
Mild och lättabsorberande hudlotion, utvecklad
för nyfödda. Återfuktar din bebis hud och används när huden
känns torr. Skapa gärna en rutin för att se över ditt barns
hud varje dag, kanske innan läggdags eller vid blöjbytet.
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Natusan® first touch zinksalva
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Zinksalva, utvecklad för nyfödda, är bra att
använda vid första tecknen på röd och irriterad hud i blöjområdet.
Stryk på ett tunt lager av zinksalvan efter att huden är ren och
torr. Verkar uttorkande och förebygger irritation och rodnad.

Natusan® first touch
extra sensitive wipes
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Natusan first touch shampoo
®

Mild mjukgörande hudsalva med pantenol, utvecklad
för nyfödda. Används på bebisstjärten vid varje blöjbyte för
att förebygga hudirritation och rodnad. Stryk på ett tunt
lager av salvan vid varje blöjbyte när huden är ren och torr.
Är även lämplig för andra utsatta områden som exempelvis
kinderna.
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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.

Natusan® first touch protection cream
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Natusan® first touch bath
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Vår serie Natusan® first touch är den första produktserien i
Sverige som är speciellt utvecklad och anpassad för nyfödda
bebisars känsliga hud och är därför lämplig att använda
redan från första dagen. Hela serien är noggrant testad,
dokumenterat mild, fri från parfymer och färgämnen.

Mjuka våtservetter utvecklade för nyfödda. För
extra mild och skonsam rengöring av din bebis hud. Rengör
utan att torka ut, även vid upprepad användning vid varje
blöjbyte eftersom de samtidigt återfuktar din bebis hud.
Perfekt för smidiga blöjbyten men passar även bra för rengöring av händer och ansikte. Innehåller milda och biologiskt
nedbrytbara rengörande och vårdande ingredienser.
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.

Astma-Allergi Danmark

Astma-Allergi Danmark har fokus på kontaktallergi, eksem
och irritation. Därför bedömer de endast produkter som är i
direkt kontakt med huden. Astma-Allergi Danmarks deklaration av produkter skall ses som en vägledning för konsumenten i sökandet efter produkter som är bra ur allergisynpunkt.
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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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Svanen är den mest använda miljömärkningen i Norden. När du
ser detta märke på en produkt så betyder det att den har klarat
Svanens miljökrav på ingredienser, förpackning och tillverkning.
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Svanen

