
S P E C I F I C  B A BY C A R E  - N L 
N A P P Y R A S H  C R E A M  

 

HERSTEL EN PREVENTIE VAN LUIERUITSLAG  
 
Houdt de tere babyhuid in gezonde conditie en beschermt door een 
doeltreffende barrière te vormen tegen stoffen die huidirritatie 
veroorzaken. Helpt roodheid en irritatie te voorkomen, verzacht, 
hydrateert en geeft verlichting.  
 
Voordelen  

• Beschermt de huid tegen irriterende stoffen 
• Voorkomt mogelijke irritaties 
• Bevordert het herstel van de huid  
• Bevordert de natuurlijke regeneratie van de huid 
• Verlicht mogelijke ongemakken van een pamper 
• Verbetert de elasticiteit en soepelheid van de huid 
• Laat de huid transpireren, maar houdt de pamper droog 

Hoofdbestanddelen  

• Mais Proteïnen 3%: Een plantaardige substantie die het herstelproces van 
de huid bevordert. Beschermt ook de huid tegen vrije radicalen gerelateerd 
met alledaagse agressoren bijvoorbeeld urine of stoelgang  

• Titanium dioxide 2%: beschermt de huid tegen irriterende stoffen.  
• Panthenol 1.5%: Afgeleid van vitamine B5 die actief voorziet in hydrateren, 

regenereren en verzachten van de huid. 
• Babé emollient complex 1%: Voorkomt huidirritatie  
• Glycine Biovector 1%: limiteert dat bacteriën kunnen groeien, en houdt de 

huid gehydrateerd. 
• Shea butter 1% : Met een hoge concentratie aan vitaminen en mineralen is 

dit een excellente cellulaire regenerator. Het helpt de balans van de huid te 
herstellen waardoor ze zacht en gehydrateerd is. 

• Allantoine 0.5%: houdt de huid gehydrateerd en bevordert een goede 
regeneratie 

Tevredenheidsscore bij de gebruikers : 

100% geeft comfort en zachtheid  

100% hydrateert de huid 

90% beschermt en herstelt de huid 



85% Kalmeert ongemakken  

 
Gebruik 
 
breng een dun laagje aan op de gereinigde en droge babybilletjes elke keer 
dat de luier wordt verschoond. 
 
 
Product info  
Inhoud: 100 ml 

CNK: 4472-247 

Publieksprijs: € 12.95 

Dermatologisch & pediatrisch getest  

Heel hoge huid tolerantie 

Aangepaste pH  

Met uitsluitend oliën van plantaardige basis 

Zonder parfum 

Verkrijgbaar in de apotheek  

 




