DE SMEERWIJZER:
voor mama

1•Voorkomen en verminderen

Tijdens je zwangerschap groeit je lichaam en
daardoor rekt je huid op. Masseer tweemaal daags
je buik, billen, heupen en borsten met Bepanthen
Balsem. Dit houdt de huid soepel, bevordert de
bloedcirculatie en helpt zwangerschapsstriemen te
voorkomen en te verminderen.*

2•Ontspannen

Neem na het douchen een rustmomentje,
helemaal voor jou en je baby. Masseer zachtjes,
met ronddraaiende beweging je buik met
Bepanthen Balsem. Dat is niet alleen voor jou
ontspannen, je zult merken dat ook je baby er
rustig van wordt.

3•Herstellen

Als er tijdens je zwangerschap striae is ontstaan, is
het verstandig om ook na de bevalling Bepanthen
Balsem te smeren om de zichtbaarheid van de
striemen te verminderen.* Breng de balsem aan
met zachte, cirkelvormige bewegingen op de
plaatsen waar de huid is opgerekt.

Bepanthen - Beschermt én ondersteunt het huidherstel.**
*Centella Asiatica helpt zwangerschapsstriemen verminderen
**Dexpanthenol ondersteunt het huidherstel

DE 4 SMEERMIDDELEN
van Bepanthen

Rode billetjes en schrale wangetjes. Baby’s kunnen te maken krijgen met allerlei
huidkwaaltjes. Ook de huid van de kraamvrouw kan behoefte aan verzorging
nodig hebben. Gelukkig is er Bepanthen voor de huid van moeder en kind. Alle
smeermiddelen van Bepanthen ondersteunen het natuurlijke huidherstel.*

VOOR STRIAE

Bepanthen Zwangerschapsstriemen Balsem
• Centella Asiatica stimuleert de aanmaak van collageen
en versterkt zo de huid
• Ondersteunt het natuurlijke huidherstel*
Dermatologisch getest, hypoallergeen en zonder kleurstoffen of conserveringsmiddelen

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
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