Natusan® first touch
Natusan® first touch zinksalva

Natusan® first touch bath

Natusan® first touch
extra sensitive wipes

Natusan® first touch shampoo

Mild barnesjampo utviklet for nyfødte. Brukes for skånsom vask
av babyens hud og hårbunn. Bra hvis babyen din allerede har rukket å
få mye hår. Masser inn en liten mengde sjampo med myke bevegelser,
og skyll nøye. Den er merket med symbolet No More Tears® som
innebærer at sjampoen er like mild mot øynene som vann.

Natusan® first touch baby oil
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Myke våtservietter utviklet for nyfødte. For ekstra mild og skånsom vask av babyens hud. Vasker uten å tørke ut huden, selv ved
gjentatt bruk ved hvert bleieskift, fordi de samtidig tilfører fuktighet
til babyens hud. Perfekt for raske bleieskift, men passer også bra for
vask av hender og ansikt. Merket med symbolet No More Tears® som
innebærer at våtservietten er like mild mot øynene som vanlig vann.
Inneholder milde og biologisk nedbrytbare rengjørende og beskyttende ingredienser.

Natusan® ammeinnlegg

Hvite ammeinnlegg som absorberer hurtig og holder den følsomme
huden din tørr. Innleggene er diskré og utformet for ikke å irritere
ømme brystvorter, og materialet lar huden puste. Innleggene har
selvklebende tape og kan enkelt festes til BH-en. Inneholder superabsorberende materiale. Vask brystvortene med vann før amming om
nødvendig. Det er viktig å bytte innlegget regelmessig.

Beskyttende og fuktighetsgivende barneolje, utviklet for
nyfødte. Smør inn babyens hud for å tilføre fuktighet rett etter badet
eller når huden kjennes tørr. Lag gjerne en rutine for å sjekke barnets
hud hver dag, kanskje rundt leggetid eller ved bleieskift. Passer også
perfekt til massasjestunden!

Dokumentert mild

Natusan® first touch lotion

No More Tears®

Mild og lett absorberende hudlotion, utviklet for
nyfødte. Tilfører fuktighet til babyens hud. Brukes når huden kjennes
tørr. Lag gjerne en rutine for å sjekke barnets hud hver dag, kanskje
rundt leggetid eller ved bleieskift.

Symbolet vårt No More Tears® betyr at produktet er like mildt
for øynene som vann. Dette er ekstra viktig for babyer som
ikke har fullt utviklede blunkereflekser og tårekanaler. Produktet har gjennomgått omfattende tester hvor virkningen på
øynene sammenlignes med bare vann.

Natusan® first touch protection cream

Astma-Allergi Danmark

Mild og mykgjørende hudkrem med pantoten, utviklet for
nyfødte. Brukes på babyrumper ved hvert bleieskift for å forebygge
hudirritasjon og rødhet. Stryk på et tynt lag med krem ved hvert bleieskift når huden er ren og tørr. Passer også for andre utsatte områder,
som for eksempel kinnene.
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Sinksalve, utviklet for nyfødte, er bra å bruke ved de
første tegnene på rød og irritert hud i bleieområdet. Stryk på et tynt
lag med sinksalven når huden er ren og tørr. Virker uttørkende og
forebygger irritasjon og rødhet.
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Mild, flytende barnesåpe utviklet for nyfødte. Brukes
for å vaske babyhuden uten å tørke ut huden. Bruk den gjerne også for
å vaske håret hvis babyen ennå ikke har fått mye hår. Hell noen dråper i
badevannet. For nyfødte barn holder det å vaske barnet med den milde
såpen blandet i vannet. Når barnet blir eldre og skitner til seg på en
annen måte, passer det bra å bruke såpen direkte på huden og deretter
å skylle av. Egner seg godt for vask ved bleieskift. Tips for eldre barn:
hell i barnesåpen mens du tapper i vannet slik at du får et deilig og
mildt skumbad. Merket med symbolet No More Tears® som innebærer
at såpen er like mild mot øynene som vanlig vann.
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Serien Natusan® first touch er den første produktserien i Norge som
er spesielt utviklet og tilpasset nyfødte babyers følsomme hud, og
egner seg derfor til bruk allerede fra første dag. Hele serien er
grundig testet, dokumentert mild samt både farge- og parfymefri.
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– Utviklet for den nyfødte hudens
unike behov

Dokumentert mild-symbolet er din garanti for at babyprodukter fra Natusan® er milde og skånsomme. Alle ingrediensene er spesielt utvalgte. Alle produktene er klinisk testet og
har gjennomgått hudirritasjons- og allergitester.

Astma-Allergi Danmark fokuserer på kontaktallergi, eksem
og irritasjon. Astma-Allergi Danmarks produktdeklarasjon
skal være en veiledning for forbrukeren som ser etter egnede
produkter ut fra et allergisynspunkt. Det fins fire separate
astma- og allergiforbund i Norden, ett i hvert land. Vi har valgt å ha
Astma-Allergi Danmark som vår hovedpartner siden vårt varemerke ble
grunnlagt i Danmark.

Svanen
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Vil du vite mer? Gå til www.natusanbaby.no for mer informasjon om babyens hud og om hvordan du tar vare på den.
Eller ta kontakt med Natusan®: e-post: nordicconsumerservice@its.jnj.com, telefon: 00 800 855 000 00 (mandag–fredag kl. 9–12).

L
BE

Svanen er det mest brukte miljømerket i Norden. Når du ser dette
merket på et produkt, betyr det at produktet oppfyller SvaIC ECOLA
RD
nens miljøkrav til ingredienser, forpakning og produksjon.

Natusan® bedtime

– Med beroligende og avslappende
egenskaper.
Natusan bedtime bath
®

Mild, flytende badesåpe med den beroligende lukten Natural
Calm® for vask av babyens hud og hår. Bruk noen dråper i
badevannet eller direkte på kroppen for å gjøre huden ren
uten å tørke den ut. Passer bra til godnattstunden. Den er
merket med symbolet No More Tears® som innebærer at
såpen er like mild mot øynene som vanlig vann.

Natusan® bedtime shampoo  

Mild barnesjampo med lavendel for skånsom vask av babyens hud og hårbunn. Bra hvis babyen din allerede har rukket
å få mye hår. Masser inn en liten mengde sjampo med myke
bevegelser, og skyll nøye. Den er merket med symbolet No
More Tears® som innebærer at sjampoen er like mild mot
øynene som vanlig vann.

Natusan® bedtime baby oil    

Beskyttende og fuktighetsgivende barneolje med den
beroligende lukten Natural Calm®. Smør inn babyen for å
tilføre fuktighet rett etter badet eller når huden kjennes
tørr. Lag gjerne en rutine for å sjekke barnets hud hver dag,
kanskje rundt leggetid eller ved bleieskift. Passer utmerket
til babymassasje før sengetid.
Dokumentert mild

Dokumentert mild-symbolet er din garanti for at babyprodukter fra Natusan® er milde og skånsomme. Alle ingrediensene
er spesielt utvalgte. Alle produktene er klinisk testet og har
gjennomgått hudirritasjons- og allergitester.

No More Tears®

Symbolet vårt No More Tears® betyr at produktet er like mildt
for øynene som vann. Dette er ekstra viktig for babyer som
ikke har fullt utviklede blunkereflekser og tårekanaler. Produktet har gjennomgått omfattende tester hvor virkningen på
øynene sammenlignes med vanlig vann.

Vil du vite mer? Gå til www.natusanbaby.no for mer informasjon om babyens hud og om hvordan du tar vare på den.
Eller ta kontakt med Natusan®: e-post: nordicconsumerservice@its.jnj.com, telefon: 00 800 855 000 00 (mandag–fredag kl. 9–12).
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Serien Natusan® bedtime med beroligende og avslappende
egenskaper er spesielt tilpasset for å hjelpe med nattesøvn.

Natusan®
intensive care

– Tilfører fuktighet til tørr babyhud

Natusan® intensive care wash

Mild, flytende barnesåpe for vask av babyens kropp og hår,
beriket med olivenbladekstrakt, vitamin E og viktige mineraler. Bruk noen dråper i badevannet eller direkte på kroppen
for å gjøre huden ren uten å tørke den ut. Den er merket
med symbolet No More Tears® som innebærer at såpen er
like mild mot øynene som vanlig vann.

Natusan® intensive care baby oil

Beskyttende og fuktighetsgivende barneolje med aloe vera.
Smør inn babyen for å tilføre fuktighet rett etter badet eller
når huden kjennes tørr. Lag gjerne en rutine for å sjekke barnets hud hver dag, kanskje rundt leggetid eller ved bleieskift.
Påfør direkte på huden for å gjenopprette fuktighet i huden
etter badet. Passer også perfekt til babymassasjestunden!

Natusan® intensive care lotion  

Mild og lett absorberende hudlotion som tilfører fuktighet til
tørr babyhud fra første bruk, beriket med olivenbladekstrakt,
vitamin E og viktige mineraler. Brukes for å gjenopprette
fuktighet når huden føles tørr. Lag gjerne en rutine for å
sjekke barnets hud hver dag, kanskje rundt leggetid eller ved
bleieskift.

Natusan® intensive care
repair cream

En mykgjørende, parfymefri krem som absorberes raskt og
tilfører fuktighet til ekstra tørr hud, både med en gang og
på lang sikt. Beriket med olivenbladekstrakt, vitamin E og
viktige mineraler.

Natusan® intensive care
extra protection wipes  

Myke våtservietter med striper av pleiende aloe vera for
mild og skånsom rengjøring av babyens hud. Rengjør uten å
tørke ut huden fordi de også tilfører fuktighet. Våtserviettene er produsert spesielt for å forebygge rødhet og irritasjon som kan oppstå i bleieområdet. De er tilpasset følsom
hud og er perfekte for raske bleieskift, men passer også bra
for vask av hender og ansikt. Den er merket med symbolet
No More Tears® som innebærer at våtservietten er like mild
mot øynene som vanlig vann.
Dokumentert mild

Dokumentert mild-symbolet er din garanti for at babyprodukter fra Natusan® er milde og skånsomme. Alle ingrediensene
er spesielt utvalgte. Alle produktene er klinisk testet og har
gjennomgått hudirritasjons- og allergitester.

No More Tears®

Symbolet vårt No More Tears® betyr at produkteter like mildt
for øynene som vann. Dette er ekstra viktig for babyer som
ikke har fullt utviklede blunkereflekser og tårekanaler. Produktet har gjennomgått omfattende tester hvor virkningen på
øynene sammenlignes med vanlig vann.

Vil du vite mer? Gå til www.natusanbaby.no for mer informasjon om babyens hud og om hvordan du tar vare på den.
Eller ta kontakt med Natusan®: e-post: nordicconsumerservice@its.jnj.com, telefon: 00 800 855 000 00 (mandag–fredag kl. 9–12).
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Serien Natusan® intensive care er spesielt utviklet for barn
med tørr hud. Produktene er beriket med naturlige ingredienser og er spesielt utviklet for å tilføre fuktighet til små
barns hud fra første øyeblikk.

Natusan® mild care

– Holder babyens hud myk og smidig
Serien Natusan® mild care er en serie med grunnleggende
pleie som passer både for yngre og eldre barn.

Natusan® mild care top-to-toe™ wash

Mild, flytende barnesåpe for rask vask av babyens hud og
hår, fra topp til tå. Passer bra å bruke i badet eller dusjen,
til vask ved bleieskift eller som håndsåpe for litt eldre barn.
Flasken er utstyrt med en praktisk pumpe for enklere bruk.
Den er merket med symbolet No More Tears® som innebærer
at såpen er like mild mot øynene som vanlig vann.

Natusan® mild care shampoo  

Mild barnesjampo for skånsom vask av babyens hud og hårbunn, som samtidig gjør babyens hår mykt. Bra hvis babyen
din allerede har rukket å få mye hår. Masser inn en liten
mengde sjampo med myke bevegelser, og skyll nøye. Den
er merket med symbolet No More Tears® som innebærer at
sjampoen er like mild mot øynene som vanlig vann.

Natusan® mild care
face & hand soft wipes   

Milde og parfymefrie våtservietter for ansikt og hender,
spesielt utviklet for å rengjøre også den mest følsomme
huden i barnets ansikt. Våtserviettene er myke som bomull
og ekstra milde mot følsom hud. Den er merket med symbolet
No More Tears® som innebærer at våtservietten er like mild
mot øynene som vanlig vann.

Natusan® mild care powder   

Pudder som holder babyens hud tørr og smidig. Hold pudderet i hånden, og stryk det over babyens hud. Unngå kontakt
med nese og munn.
Dokumentert mild

Dokumentert mild-symbolet er din garanti for at babyprodukter fra Natusan® er milde og skånsomme. Alle ingrediensene
er spesielt utvalgte. Alle produktene er klinisk testet og har
gjennomgått hudirritasjons- og allergitester.

No More Tears®

Vil du vite mer? Gå til www.natusanbaby.no for mer informasjon om babyens hud og om hvordan du tar vare på den.
Eller ta kontakt med Natusan®: e-post: nordicconsumerservice@its.jnj.com, telefon: 00 800 855 000 00 (mandag–fredag kl. 9–12).
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Symbolet vårt No More Tears® betyr at produktet er like mildt
for øynene som vann. Dette er ekstra viktig for babyer som
ikke har fullt utviklede blunkereflekser og tårekanaler. Produktet har gjennomgått omfattende tester hvor virkningen på
øynene sammenlignes med vanlig vann.

