Platnost: bez omezení

Co pořídit miminku na mytí? Balíček péče Linola
KLÍČOVÁ SLOVA: péče o miminka, děti, olejová koupel, poporodní péče, atopický
ekzém, suchá přecitlivělá pokožka hlavy

Každou maminku zajímá, jak by se měla správně starat o
pokožku svého miminka. Kůže novorozenců a kojenců je
velmi jemná a citlivá, protože ještě nemá plně vyvinutou
ochrannou bariéru. K mytí dětské pokožky je potřeba volit
kvalitní dětskou kosmetiku, která podpoří funkce kůže a
nebude ji dráždit. Vyzkoušejte balíček péče Linola –
olejovou přísadu do koupele Linola Fett Ölbad*, která
pokožku myje i vyživuje současně, a hypoalergenní Linola
šampon.

Linola Fett Ölbad*
Olejová přísada do koupele předchází vysušení pokožky již během koupání. Je vhodná pro péči o
citlivou pokožku dětí již od prvního dne po narození. Emulze nevytváří na hladině mastný film, ale
rozptýlí se ve vodě, takže obsažené lipidy pronikají během celé koupele do pokožky rovnoměrně. Na
pokožce vytváří ochranný film, zadržuje vodu v kůži a posiluje kožní bariéru. Linolu Fett Ölbad si
oblíbili také sestřičky v českých porodnicích.
„Linolu Fett Ölbad používáme na novorozeneckém oddělení a novorozenecké JIP již čtvrtým rokem. Po
celou dobu používání jsme nezaznamenaly žádnou nežádoucí reakci a to ani v případě použití
přípravku u novorozenců s citlivou, podrážděnou kůží nebo s vyrážkou. Po koupání je u všech
novorozenců pokožka celistvá, hebká a vláčná. Není tak nutné následné použití tělového mléka,“
hodnotí vrchní sestra Mgr. Simona Hájková z Nemocnice Jihlava.
Doporučená prodejní cena:

200 ml/143 Kč
400 ml/232 Kč

K dostání v lékárnách.
*Linola Fett Ölbad je registrovaný léčivý přípravek k vnějšímu užití. Více informací žádejte u svého lékaře nebo
lékárníka. Čtěte příbalový leták.
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Linola šampon
Hypoalergenní šampon myje pokožku hlavy a vlasy obzvláště šetrně. Základem šamponu není jedna
účinná látka, ale kompletní receptura postavená na jemných mycích substancích s obsahem kyseliny
linolové, která je důležitá pro stabilizaci kožní bariéry na pokožce hlavy. Šampon neobsahuje barviva,
konzervanty ani parfemační látky, a proto je vhodný i pro ty nejmenší. Jeho jemné složení neštípá
v očích, což při mytí vlasů ocení hlavně děti. Doporučujeme pro miminka; děti s kojeneckou
seborhoickou dermatitidou; atopiky; osoby trpící suchostí pokožky hlavy, svěděním a lupy.
Doporučená prodejní cena: 200ml/228 Kč
K dostání v lékárnách a na www.medacshop.cz
Více informací na www.linola.cz
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