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Bepanthen Baby Maść Ochronna 100g + 30G
 

Cena: 60,54 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 zest.

Postać -

Producent BAYER SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Bepanthen Baby – Codzienna pielęgnacja i ochrona przed powstawaniem odparzeń pieluszkowych

Czym jest Bepanthen Baby?
Bepanthen Baby to delikatna maść z pantenolem przeznaczona do pielęgnacji skóry w okolicach pieluszkowych, a także do skóry suchej,
wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Została specjalnie opracowana w celu ochrony delikatnej skóry dziecka przed powstawaniem
odparzeń pieluszkowych.
Bepanthen Baby jest tak delikatna, że może być stosowana nawet na najbardziej wrażliwą skórę przy każdej zmianie pieluszki, także u
przedwcześnie urodzonych dzieci. Nie zawiera ona środków zapachowych, barwników oraz konserwantów.

Jak działa maść Bepanthen Baby?
Bepanthen Baby działa na dwa sposoby:
• Chroni – tworzy przezroczystą warstwę ochronną, która pozwala skórze oddychać
W przeciwieństwie do wielu preparatów przeciw odparzeniom pieluszkowym, Bepanthen Baby to maść o bardzo wysokiej zawartości
lipidów. Dzięki temu tworzy dodatkową warstwę ochronną, która pomaga chronić skórę Twojego dziecka przed tarciem i podrażnieniami,
które mogą uszkadzać naturalną warstwę lipidów ochronnych.
• Pielęgnuje – dzięki wysokiemu stężeniu prowitaminy B5 Bepanthen Baby zawiera wysokie stężenie (5%) prowitaminy B5 (pantenol),
która wspomaga naturalne procesy regeneracyjne. Pomaga utrzymać skórę miękką, gładką i nawilżoną.

Jak prawidłowo stosować maść Bepanthen Baby?
Cienką warstwę maści ochronnej nałóż na czystą i suchą pupę przy każdej zmianie pieluszki. Już niewielka ilość wystarczy na całą pupę
dziecka. Maść tworzy przezroczystą warstwę, nie pozostawiając grubego białego filmu, dzięki czemu nie ma konieczności jej zmywania.

Bepanthen Baby dla karmiących mam
Maść Bepanthen Baby pielęgnuje brodawki sutkowe w okresie karmienia piersią. Jeżeli pozostałości maści widoczne są na brodawkach
przed kolejnym karmieniem, zaleca się ich usunięcie.

Co należy wiedzieć na temat odparzeń pieluszkowych?
Stosowanie pieluszki jest nieuniknione i stanowi wyzwanie dla delikatnej skóry dziecka. Przy każdym ruchu, pieluszka ociera się o
delikatną skórę maluszka i może uszkadzać naturalną warstwę lipidów ochronnych skóry. Przedłużający się kontakt z moczem i
wilgocią sprawia, że skóra staje się szczególnie wrażliwa. Drażniące substancje zawarte w kale również mogą bezpośrednio uszkadzać
skórę. Są to trzy główne czynniki powodujące odparzenia pieluszkowe. W działaniach profilaktycznych to na nie należy zwrócić
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szczególną uwagę.

Jak zapobiegać powstawaniu oparzeń pieluszkowych?
Zaczerwienienia na pupie dziecka powodują duży dyskomfort, dlatego zawsze lepiej jest im zapobiegać niż leczyć. Poniżej proste porady
jak możesz zmniejszyć ryzyko odparzeń pieluszkowych:
• Zmieniaj regularnie pieluszkę, aby zminimalizować kontakt skóry z czynnikami drażniącymi, takimi jak mocz i kupka. Niemowlęta mogą
oddawać mocz nawet do 15 razy dziennie.
• Myj dokładnie pupę swojego dziecka ciepłą wodą, delikatnie osusz bez pocierania.
• Pozostawiaj swoje dziecko jak najczęściej bez pieluchy, pozwól skórze oddychać.
• Posmaruj pupę swojego dziecka cienką warstwą bezpiecznej i delikatnej maści przy każdej zmianie pieluszki, aby zapewnić
długotrwałą barierę i ochronę.

Skład: Aqua, Lanolin, Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Panthenol, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Cera Alba, Cetyl Alcohol,
Stearyl Alcohol, Ozokerite, Glyceryl Oleate, Lanolin Alcohol

Środki ostrożności dotyczące stosowania: Tylko do użytku zewnętrznego, unikać kontaktu z oczami.

Nie przechowywać powyżej 25 °C.
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