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Fürdetés
Kezdő szülőként talán a fürdetés az egyik legtöbb aggodalmat okozó területe a napi gondoskodásnak. Ijesztő, mert a baba pici, magatehetetlennek tűnik, csúszós a bőre a víztől – ha előtte olajos áttörlés történt, pláne –, és félünk, hogy elejtjük, vagy épp sírni fog.

intim védelem a családnak!

 Nyugalom, ez nagyon gyakori és természetes érzés! Az első időszakban, ha van rá mód, fürdessünk a babát társunkkal vagy a nagyival
együtt, ez megnyugtatóan tud hatni. Készítsünk ki mindent előre, amire
szükségünk lehet, így elkerülhetjük a kapkodást.
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 Amire szükségünk lehet: babakád (ha szükséges, állványon) vagy
fürdetődézsa, kapucnis kifogó (azaz törölköző), pelenka, hálóruha (body
és/vagy rugdalódzó vagy pizsama), popsikenőcs.

Hazai termékinnováció a bó´r
természetes védó´köpenyének
védelmére.

www.sabaintim.hu

EGÉSZSÉGES INTIMITÁS,
EGÉSZSÉGES CSALÁD!
BABAFÜRDETŐ
ÉS SAMPON

NŐI INTIM MOSAKODÓ
FÉRFI INTIM MOSAKODÓ
• hölgyek és urak intim védelmére fejlesztve
• természetes pH-védelmet biztosít
• támogatja az intim területek természetes
védőköpenyét
• együttes használatuk segít megelőzni
az intim fertőzéseket
• védi az intim területek bakteriológiai
egyensúlyát – élettani harmóniáját
• segíti a ping-pong fertőzések elkerülését

• gyengéden ápolja és tisztítja az érzékeny
bababőrt
• óvja a baba bőrének természetes savköpenyét
• bőrnyugtató, tápláló és hidratáló
hatóanyagokkal óvja az érzékeny bababőrt

 Nem szabad sok vizet engedni a babakádba, az első időszakban 5-10
cm elegendő. Később már nagyobb pancsolásra is gondolni lehet. A víz
hőmérséklete 36-37 C° körül ideális, amit vízhőmérővel, de csuklónk
vagy könyökünk vékonyabb bőrével is ellenőrizhetünk.

A fürdőhelyiség hőmérséklete legyen 24-26 C° körüli, kerüljük az
erős, éles fény használatát. A megfázás elkerülése érdekében ügyeljünk
arra, hogy ne legyen túl nagy hőmérséklet-különbség a fürdő és aközött
a szoba között, ahová fürdetés után visszük a babát.



 Az újszülöttet elegendő heti 2-3 alkalommal fürdetni. Természetesen
a nemi szervek környéke, a popsi napi többszöri tisztítást igényel.
Vigyázzünk, hogy a köldökcsonk ne legyen vizes!

• bababőrbarát pH
• SLS-mentes
• illat-és színezék mentes
• tartósítószer mentes
• jojoba olajjal, E vitaminnal,
B5 provitaminnal
• könnymentes, vegán termék
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Keresse: gyógyszertárakban, Rossmann
és Auchan üzletekben, bio- és natúrboltokban! 180
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 Fürdőszerként kezdetben megfelelhet az orvos vagy védőnő által felírt babakenőcs, babafürdető, illetve csak babáknak kifejlesztett, bőr- és
szembarát, kőolajszármazéktól, parabéntől és SLS/SLES-től mentes,
színező- és tartósítószermentes babafürdetőt használjunk.

Keresse: gyógyszertárakban,
bio- és natúrboltokban!

 Amikor minden készen áll, szép lassan helyezzük a babát a vízbe, alkarunkkal megtámasztva a hónalja alatt, a fejét is tartva. Így hátára, és a köldökcsonk gyógyulása után hasára fordítva is kényelmesen lemoshatjuk.
Fürdetés után gyengéden csomagoljuk be az előre kiterített puha törölközőbe, itassuk le a bőréről a vizet dörzsölés nélkül, kenjük be a popsiját, öltöztessük fel.
 Amikortól a baba már biztonságosan tud ülni, a nagy kádban is fürdethetjük, de mindig csak annyi vízben, amiből fekve is kinn van az arca.


Soha ne hagyjuk egyedül a babát a fürdőszobában!
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