DE SMEERWIJZER:
voor je kleintje
1•Beschermen

De wangetjes van je kleintje staan de hele dag
bloot aan invloeden van buitenaf. Droge en schrale
wangetjes geven een onprettig gevoel. Door het
gezicht van je kind in te smeren met Bepanthen
Beschermende Zalf, zorg je ervoor dat het huidje
goed beschermd blijft.

2•Ontspannen

Badderen is een heerlijk ontspanmomentje.
Maar het warme water kan de huid van je kleintje
uitdrogen. Droog je kind na het badje goed af en
smeer droge of schrale plekjes in met Bepanthen
Beschermende Zalf. De zalf beschermt en
ondersteunt het natuurlijke herstel van de huid.*

3•Ondersteunen

Langzaam maar zeker gaat je kind de wereld om
zich heen ontdekken. Binnen en buiten, thuis en
op de crèche. Al die veranderingen kunnen hun
weerslag hebben op zijn huidje. Door dagelijks te
smeren met Bepanthen Beschermende Zalf wordt
het natuurlijke huidherstel ondersteund* en blijft de
huid goed beschermd.

Bepanthen - Beschermt én ondersteunt het huidherstel.*
www.bepanthen.nl

*Dexpanthenol ondersteunt het huidherstel

DE 3 SMEERMIDDELEN
van Bepanthen

De eerste jaren van zijn leven ontwikkelt je kind zich in een razend
tempo. Al die veranderingen kunnen ook hun weerslag hebben op
zijn huidje. En ook jouw eigen huid kan soms wel wat hulp gebruiken.
Gelukkig is er Bepanthen. Alle smeermiddelen van Bepanthen
ondersteunen het natuurlijke huidherstel.*
VOOR RODE BILLETJES
Bepanthen Baby Zalf

• Beschermt zonder de huid af te sluiten
• Ondersteunt het natuurlijke huidherstel*
Bevat géén kleurstoffen, conserveringsmiddelen en parfum

VOOR DROGE, SCHRALE PLEKJES
Bepanthen Beschermende Zalf

• Verzacht door aanvulling te geven op de natuurlijke huidvetten
• Ondersteunt het natuurlijke huidherstel*
Bevat géén kleurstoffen, conserveringsmiddelen en parfum

NIEUW: Bepanthen Eczeem Crème
•
•
•
•

Verlicht effectief jeuk en roodheid én ondersteunt het huidherstel
Helpt de huid rustig te houden tussen eczeem uitbraken door
Voor baby’s, kinderen en volwassenen met licht tot matig eczeem
Zonder cortisonen, parfum en conserveermiddelen.

NIEU

Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing, niet op open huid.

Bepanthen - Beschermt én ondersteunt het huidherstel.*
www.bepanthen.nl

*Dexpanthenol ondersteunt het huidherstel

KOAG/KAG-nr.: 80-0415-0534

W!

