Ta hand om huden
under blöjan
– med Natusan®
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Natusan® first touch
extra sensitive wipes

NO

För blöjbytet har Natusan® fler vårdande produkter. Med
hjälp av dessa produkter kan du ge din bebis ömtåliga hud
ett blöjbyte som förebygger hudbesvär.

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.

Natusan® intensive care
extra protection wipes

Mjuka våtservetter med ränder av vårdande aloe vera för
mild och skonsam rengöring av din bebis hud. Rengör utan
att torka ut eftersom de även återfuktar bebishuden. Våtservetterna är särskilt framtagna för att förebygga rodnad
och irritation som kan uppstå i blöjområdet. De är anpassade
för känslig hud och är perfekta för smidiga blöjbyten, men
passar även bra för rengöring av händer och ansikte.

Natusan® first touch protection cream
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Natusan® first touch zinksalva
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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 när huden är ren och torr. Är även lämplig för andra
utsatta områden.

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 godkända i 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).

MNSE-NAT-2011-130

Senast uppdaterd 2011-01-26

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.

Dokumenterat mild

