PŘIROZENÁ
OCHRANA
OD SAMÉHO
ZAČÁTKU

Měsíčková péče
již od narození
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BIO MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ,
VÝJIMEČNÁ SLOŽKA
ŘADY PRODUKTŮ
PÉČE O DÍTĚ
Měsíček je nejdůležitější biodynamicky pěstovanou bylinou Weledy. Aby rostlina mohla rozvinout své léčivé vlastnosti, které se
využívají v mnoha produktech, je zapotřebí
pozorné práce: začíná pečlivým výběrem
biodynamických semen a pokračuje pravidelnou péčí o rostliny na polích. Za úsvitu,
jakmile slunce osuší rosu, začíná ruční sběr,
kdy se do košíků sklízejí jen ty nejlepší květy. Ty se pak hned suší a následovně se využívají k získání olejového extraktu. Oproti
tomu, k výrobě tinktury se používá celá
rostlina, včetně lístků a stonku.

VYSOKÁ KVALITA našich produktů je pro
nás prioritou. Používáme pouze ty nejčistší
dostupné suroviny. Za nejvyšší kvalitu čistě přírodní a BIO kosmetiky ručí certifikace
NATRUE.

Společnost Weleda se podílí na vytváření
světa, ve kterém prospívají nejen lidé, ale
také biodiverzita. Označení UEBT pro „DODRŽOVÁNÍ ETICKÝCH PRINCIPŮ PŘI ZÍSKÁVÁNÍ SUROVIN“ potvrzuje, že během pěstování, sklizně a dalšího zpracování výživných
složek, které používáme, je biodiverzita
chráněna. Také to potvrzuje náš závazek
platit všem v našem dodavatelském řetězci
spravedlivé mzdy a zacházet s nimi s úctou.

Stejně, jako si instinktivně
vytváříme s miminkem pouto,
tak i přirozeně hledáme
nejjemnější produkty
pro péči o něj.
Díky „Měsíčkové řadě“ vám
bude zdravá a hebká pokožka
miminka dělat radost.
„Při své práci podporuji ženy s důrazem na
normální přirozený průběh těhotenství,
porodu a šestinedělí, včetně péče o novorozence a kojence. Weleda představuje přírodní péči a díky čistému složení produktů
je pro ženu a dítě ideální volbou. Důležitá je
také komplexnost nabídky výrobků.

Radmila Dorazilová je porodní asistentka tělem
a duší s více než čtyřicetiletou praxí, z toho již
25 let se soukromou praxí a provozuje centrum
„Radmila pro ženu a dítě“ ve Zlíně.

Během těhotenství doporučuji ženám pěstící olej na strie nebo olej na masáž hráze.
Ženy po porodu mohou využít balzám na
bradavky a výjimečnou podporou pro kojící
ženy je BIO čaj od Weledy.
Pro citlivou pokožku novorozenců je vynikající ochranou proti opruzeninám měsíčkový kojenecký krém – tento je pro mě „vlajkovou lodí“ péče o narozené dítě. A při baby
masážích využívám olej na masáž bříška
kojence. Shrnuto: od založení své soukromé praxe sama řadu výrobků Weleda používám a doporučuji je ke spokojenosti i svým
klientkám a jejich dětem.“
Radmila Dorazilová
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PŘÍRODNÍ DĚTSKÁ PÉČE OD NAROZENÍ
MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ:
CHRÁNÍ & PEČUJE

PROSKURNÍK:
JEMNÝ & ZKLIDŇUJÍCÍ

S pomocí slunečních paprsků tvoří oranžově zbarvený měsíček lékařský své drahocenné látky, které prospívají především
jemné kojenecké pokožce. Firma Weleda
používá výtažky z měsíčku lékařského
pro svoji dětskou péči již přes 50 let. Květy měsíčku lékařského v bio kvalitě jsou
trhány ručně a pocházejí přímo z léčivých
zahrad firmy Weleda nebo od jejích pečlivě
vybraných partnerů, kteří pěstují své rostliny v trvale udržitelném hospodářství.

Je ideální na dětskou vysoce citlivou i neurodermitickou pokožku. Neparfemovaná
Proskurníková řada Weleda dodává hydrataci, zklidňuje podrážděnou pokožku a mírní svědění. Emulze má příjemný chladivý
efekt a pomáhá zklidňovat podráždění.

Přirozená ochrana
pro jemnou pokožku
Produkty z Měsíčkové řady Weleda zahalí
jemnou pokožku kojenců do ochranného
a hřejivého pláště a podpoří její přirozenou
obranyschopnost.
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Zklidňující
ochranná vrstva

MĚSÍČKOVÁ ŘADA:
• Přirozená péče s bio měsíčkem
lékařským
• Podporuje zdravý vývoj pokožky
• Vytvoří ochrannou vrstvu

Proskurník používaný v našich produktech
pěstujeme v biokvalitě. Výtažek z kořenů
proskurníku vytváří na podrážděné pokožce zklidňující vrstvu a pomáhá lépe zadržovat vlhkost v pokožce.

PROSKURNÍKOVÁ ŘADA:
• Přirozená péče s bio proskurníkem
• Zklidňuje pokožku
• Dodává hydrataci
• Bez parfemace
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VYBRANÉ SLOŽKY
MĚSÍČKOVÉ ŘADY:
Měsíček lékařský
chrání před zarudnutím
a podporuje zdravý vývoj
pokožky.
Heřmánek zklidňuje
pokožku a předchází
podráždění.
Lanolin chrání pokožku.

Sezamový olej pečuje
o pokožku.
Včelí vosk je velmi dobře
snášen na pokožce a chrání ji.
Mandlový olej je vhodný
i pro velmi citlivou pokožku,
je bohatý na nenasycené
kyseliny.

Oxid zinečnatý chrání
proti vlhkosti.

MAMINKAMI
NEJDOPORUČOVANĚJŠÍ
Weleda má téměř stoletou tradici tradici
výzkumu a produkce přírodní kosmetiky. Je
celosvětově největším výrobcem přírodní
kosmetiky a BIO kosmetiky. Na českém trhu
je s malými přestávkami již od počátku své
existence. Tržní síla a tradice přírodní kosmetiky Weleda jsou jedním z významných
benefitů, které zajišťují zákazníkovi prověřenou kvalitu. Výzkumy prokázaly, že dětská
Měsíčková péče Weleda se zařadila do povědomí maminek a stala se tak nejdoporučovanější značkou dětské kosmetiky. Nemalý podíl na tom má i poměr mezi cenou a kvalitou.
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Jsme pyšní, že se Weleda stala
„maminkami nejdoporučovanější
značkou dětské kosmetiky v ČR“.

VYBRANÉ SLOŽKY
PROSKURNÍKOVÉ ŘADY:
Proskurník zklidňuje
pokožku a mírní podráždění.

Sezamový olej pečuje
o pokožku.

Violka zklidňuje a dodává
hydrataci.

Včelí vosk je velmi dobře
snášen na pokožce a chrání ji.

Kokosový olej chrání
pokožku.

Mandlový olej je vhodný
i pro velmi citlivou pokožku,
je bohatý na nenasycené
kyseliny.

Brutnákový olej buduje
ochrannou bariéru pokožky.
Zdroj: Výzkum pro značku Weleda; Nielsen Admosphere, a. s.;
N 722; Matky s dětmi ve věku 0–3 roky, s alespoň středoškolským
vzděláním, z obcí nad 20 tis. obyvatel; Český národní panel;
srpen-září 2018.

Oxid zinečnatý chrání
proti vlhkosti.
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ČISTĚ PŘÍRODNÍ PÉČE PRO VAŠE DĚŤÁTKO
ČIŠTĚNÍ

PÉČE

TĚLO A OBLIČEJ

TĚLO

Měsíčkový dětský šampon 2 v 1
• pro jemné mytí vlásků i těla
• šetrný k očím (testováno)
obsah: 200 ml

OBLIČEJ
Měsíčkový kojenecký krém
na opruzeniny

Měsíčkový kojenecký olej

Měsíčkový pleťový krém

• účinně chrání před vznikem
opruzenin

• vyživuje a chrání pokožku
• vhodný k jemným masážím

• chrání a hydratuje pokožku
obličeje

• rychle hojí již vzniklé opruzeniny
• zklidňuje podrážděnou pokožku

• bez parfemace
obsah: 200 ml

• pro každodenní péči
obsah: 50 ml

obsah: 75 ml

Měsíčková kojenecká koupel

Měsíčkový dětský krém

Měsíčkový dětský olej

Měsíčkový ochranný balzám

• nepěnivá přísada do
koupele

• chrání a intenzivně pěstí
pokožku

• vyživuje a chrání pokožku

• chrání pleť obličeje před chladem
a sychravým počasím

• jemně čistí a chrání
pokožku

• vhodný na obličej, ruce i tělo

• jemná vůně éterických olejů
obsah: 200 ml

obsah: 75 ml

obsah: 200 ml

• neobsahuje vodu
• vhodný i na ruce
obsah: 30 ml

SPECIÁLNÍ PÉČE
Měsíčková kojenecká koupel
s bylinami
• podporuje zdraví pokožky
i dýchacích cest
• uklidňuje před spaním
obsah: 200 ml

Zdroj: Výzkum pro značku Weleda;
Nielsen Admosphere, a. s.; N 722;
Matky s dětmi ve věku 0–3 roky,
s alespoň středoškolským vzděláním,
z obcí nad 20 tis. obyvatel; Český
národní panel; srpen–září 2018.

Měsíčkové pěsticí mléko

Olej na masáž bříška kojence

• hydratuje a chrání pokožku

• osvědčená receptura, složená
z bylinek tradičně používaných
při trávicích potížích

• snadno se roztírá, rychle
se vstřebává
obsah: 200 ml

• jemná masáž bříška napomáhá
při kolikách a nadýmání
obsah: 50 ml
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PŘEBALOVÁNÍ MIMINKA
Citlivá dětská pokožka se pod plenkou snadno
podráždí: zarudne a objeví se na ní opruzeniny.
Vlhkost a teplo jsou živnou půdou choroboplodných
zárodků, které jemnou pokožku dráždí. Měsíčkový
kojenecký krém Weleda účinně chrání pokožku pod
plenkami před vznikem opruzenin a hojí postižená
místa. Vybrané přírodní látky, jako je čistý včelí
vosk, lanolin a oxid zinečnatý spolehlivě chrání
pokožku před vlhkostí. Měsíček zklidňuje pokožku
a má hojivé a protizánětlivé účinky.

Jak postupovat při přebalování

Nasazení plenky

• Očistu genitálií provádíme vždy
směrem odpředu dozadu (od
genitálií směrem k zadečku).
U děvčátek jemně rozevřeme
pysky a důkladně otřeme.

• Jednou rukou uchopíme obě
nohy dítěte v oblasti kotníků
a přesuneme je nad bříško. Tím
zvedneme pánev z podložky
a plenku podsuneme pod
zadeček.

• Po umytí děťátko jemně osušíme
a necháme zadeček chvíli volně
na vzduchu.
• Naneseme si na ukazováček
tenkou vrstvu kojeneckého
krému a ošetříme zadeček.
• Krém aplikujeme mezi půlky
hýždí a v oblasti třísel. U chlapců
všude tam, kde k sobě kůže
přiléhá.
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Příprava miminka na koupel

Vyjmutí miminka z vody a osušení

• Děťátko koupeme nejlépe večer
hodinu před krmením.

• Před samotným koupáním
děťátka se nad ním skloníme
a navážeme zrakový, sluchový
a dotekový kontakt.

• Na závěr koupání na chvilku
ponoříme děťátko až po obrys
obličeje a loktem ruky, která
drží hlavičku, podložíme zádíčka
dítěte. Abychom miminko mohli
bezpečně vyndat z vody, musíme
ho správně uchopit.

• Do vaničky nalijeme studenou
vodu, do které přidáváme teplou
vodu. Řádně promícháme.

• U nově narozených miminek
přebalujeme před krmením.
Pokud vypozorujeme, že se
při jídle téměř vždy miminko
vyprázdní, volíme šetrné
přebalení po jídle až po řádném
odříhnutí.
• Časté přebalování přispívá
ke spokojenosti děťátka,
pokožka nezůstává ve vlhku
a v dlouhodobém kontaktu se
stolicí.

Příprava ke koupání

• Abychom se při koupání mohli
věnovat pouze děťátku a jeho
reakcím, předem si nachystáme
vše potřebné k jeho mytí,
ošetření a následnému oblečení.
Teplota místnosti by měla být
alespoň 25 °C. Voda by měla
mít teplotu min 37 °C. Teplotu
ověříme teploměrem nebo
ponořením citlivé části ruky.

Příprava na přebalování

• K omytí použijeme nejlépe
tekoucí vodu. Čisticí ubrousky
bychom měli používat pouze
v případě, že cestujeme.

RELAXAČNÍ KOUPEL
PRO MIMINKO

• Následně narovnáme druhou
část plenky, kterou přiložíme
přes přirození, kolem třísel až
na bříško. Plenka nesmí děťátko
nikde tlačit.
• Plenku upevníme suchými zipy
pevně, ale zároveň šetrně, aby
dítě neomezovala v pohybu.
Poté miminko v klidu a za stálé
komunikace s ním oblečeme.

• Ve vaničce by mělo být 20–25 cm
vody.
• Do vody přidáme Měsíčkovou
kojeneckou koupel Weleda,
která posiluje přirozenou
ochrannou funkci dětské
pokožky a díky výtažku
z měsíčku lékařského v BIO
kvalitě podporuje zklidňující
účinek vody.
• Délka koupání by neměla
v prvních týdnech přesáhnout
5-7 minut.

• Laskavým hlasem mu sdělíme,
že se bude koupat. Dítě
přejímá náladu rodiče a začíná
spolupracovat.
• Miminko svlékneme a před
samotnou koupelí mu očistíme
zadeček a genitálie.
Postup koupání
• Při přemisťování je třeba
mít pod kontrolou celé tělo
miminka. Jedna z možností, jak
toho dosáhnout, je tato: jednu
ruku podsuneme pod stehno
a klešťovitě ho uchopíme,
druhou ruku podsuneme pod
hlavičku, zafixujeme ji a palec
této ruky vsuneme do podpažní
jamky a rovněž ji zafixujeme.
Dítě se při přemisťování do
vaničky musí cítit bezpečně
a stabilně.

• Dítě vyjmeme z vody a ihned ho
položíme na připravenou osušku,
do které ho zcela zabalíme.
• Postupně vysušíme tělíčko
poklepáváním osuškou. Netřeme.
Zaměříme se na místa vlhké
zapářky, kde by přetrvávající
vlhkost mohla způsobit opruzení
pokožky.
• Po osušení odstraníme zpod
dítěte mokrou osušku a položíme
ho na suchou teplou podložku,
na které ho budeme masírovat,
ošetřovat a oblékat.

• Miminko myjeme rukou, kterou
jsme drželi stehno. Druhá ruka
stále fixuje hlavičku a ručičku.
• Miminko umýváme postupně od
hlavičky přes ruce, paže, záda,
nohy, genitálie až k zadečku.
Neustále s ním komunikujeme.
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PÉČE PO KOUPÁNÍ
Miminka reagují pozitivně na fyzický kontakt.
Dotek je hlavním smyslem, kterým se seznamují
s okolním prostředím. Jemná masáž pomáhá dětem
obeznámit se s vlastním tělem a cítit se uvolněně.
Čisté rostlinné oleje jemně pečují o dětskou pokožku,
prohřívají ji a současně podporují její zdravý vývoj.
Pro masáž doporučujeme neparfemovaný Měsíčkový
kojenecký olej Weleda, který zcela přirozeně pečuje
o jemnou dětskou pokožku a chrání ji. Je ideální pro
každodenní péči po koupeli a pro jemnou masáž.

Promasírování pokožky hlazením
• Měsíčkový kojenecký olej Weleda
zahřejeme v dlaních a poté
ho jemně a pomalu nanášíme
hladivými pohyby od hlavičky
až k nohám na ještě vlhkou
pokožku.
• Olej nanášíme jemným hlazením.
Postupujeme od hlavičky přes
hrudník, bříško a ramínka, až po
nohy děťátka.
• Masáž bříška začínáme jemnými
krouživými pohyby u pupíku,
vždy ve směru hodinových
ručiček – tím podporujeme funkci
trávicího systému.
• Délka masáže je individuální,
pokud děťátko pláče, s masáží
přestaneme.

MASÁŽ MIMINKA
PODLE WELEDY
Masáž je perfektním způsobem, jak si s miminkem
můžete užít společné chvíle. Nikdo nezná vaše
děťátko lépe než vy, proto důvěřujte svým
instinktům a reakcím miminka, které vám nejlépe
napoví, co se vašemu děťátku líbí.
Následující masáže vám pomohou užít si váš společný
čas v klidu a harmonii. Masáže provádějte v útulném,
teplém a klidném prostředí. Předtím, než olej aplikujete
na pokožku miminka, zahřejte jej ve svých rukách.

Česání vlásků,
ošetření pupeční jizvy
• Maminka pečuje o pupeční jizvu.
Ošetřujeme ji tak dlouho, až je
pupík čistý a zcela zahojený.

1 Masáž dlaní

5 Masáž bříška

• Jemnými krouživými pohyby
masírujte ručičku směrem od
středu ven.

• Při přebalování využijte
příležitost k relaxační masáži
bříška. Děťátko nechte zabalené
v teple a pohodlí všude tam,
kde se jej nebudete dotýkat
rukama. Jednou rukou jemně
kruhově masírujte bříško.
Druhou ruku zatím přiložte
k boku dítěte – bude tak mít
pocit bezpečí a pohodlí. Pokud
je dítě klidné a masáž si užívá,
krouživé pohyby protáhněte
až k hrudníku. Dětem s kolikou
lze ulevit od zadržených větrů
kruhovitou masáží ve směru
hodinových ručiček kolem
pupíku.

2 Masáž celých ručiček

• K ošetření použijeme sterilní
gázové čtverečky a šetrný
dezinfekční prostředek určený
k použití na kůži.

• Paže masírujte směrem
k prstíkům střídavě zleva
a zprava. Pohyb dokončete
až k dlaním a prstům.

• Vlásky češeme jemným dětským
kartáčem. Dítě uchopíme do
odpočinkové polohy „koťátka“
a nejdříve učešeme jednu polovinu hlavičky a po přehmátnutí
druhou polovinu.

3 Masáž chodidel

• Pravidelným česáním dochází
k příjemnému promasírování,
prokrvení a vyživení vlasové
pokožky.

• Palcem jemně masírujte
nožky dítěte směrem od paty
k prstíkům. Ty nakonec jemně
promněte.
4 Masáž celých nožiček
• Nožičky masírujte tahy rukou
střídavě zleva a zprava směrem
odshora k prstíkům.

1

2

3

4

5

• Po masáži necháme miminko
chvíli v teple odpočívat.
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DOPŘEJTE VAŠEMU
MIMINKU TO NEJLEPŠÍ

PRO
HARMONICKÉ
KOJENÍ

Kojení je hlubokým zážitkem nejen pro vás, ale i pro vaše miminko, při kterém
se mezi vámi tvoří silná citová vazba. Pokud z nějakého důvodu nekojíte,
i tak udržujte neustálý fyzický kontakt s děťátkem. Miminko slyší tlukot
vašeho srdce, cítí teplo vaší pokožky, rytmus dýchání, a to ho uklidňuje.

Jaký je význam kojení?

Jaká je správná technika kojení?

• Kojení je jedinečný
a nejpřirozenější způsob výživy
kojence.

• Zvolte si pohodlnou a správnou
polohu, která bude příjemná
vám i miminku – nepohodlí může
být příčinou zcela zbytečného
stresu. Kojení by pro vás mělo
být příjemné, nikoliv bolestivé.

• Dodává miminku živiny důležité
pro jeho růst a vývoj.
• Pozitivně ovlivňuje imunitní
systém.
• Snižuje riziko vzniku alergie.
Jaké jsou zásady správného
kojení?
• Začněte kojit časně – optimálně
do 30 minut po porodu přiložte
děťátko k prsu.
• Tvorba vašeho mléka je
ovlivňována frekvencí a délkou
kojení, časté kojení je normální,
děťátko si postupně samo
určí, jak často a jak dlouho
bude kojeno (nemělo by se
cítit omezováno). Přibližně po
4-6 týdnech se dostaví určitá
pravidelnost v kojení.
• Doporučuje se kojit až do 2 let
věku dítěte.

• Správně uchopte prs. Vaše prsty
by se neměly dotýkat dvorce.
• Děťátko přikládejte k prsu,
nikoliv prs k dítěti.
• Prso by mělo být dítěti
nabídnuto tak, aby uchopilo
nejen bradavku, ale co možná
největší část dvorce. Ústa
a brada se dotýkají prsu.
• Po krmení nechte miminko
odříhnout.

poloha
vsedě

BIO čaj pro kojící ženy má jedinečnou
recepturu ze speciálně vybraných bylinek,
které podporují tvorbu mateřského mléka
a jeho uvolňování.

fotbalové
boční
držení

Balzám na bradavky intenzivně pečuje
o namáhané bradavky během těhotenství
a v období kojení. Balzám pomáhá
při přípravě na kojení, podporuje zdraví
bradavek a přináší jim úlevu při popraskání,
které se může během kojení objevit.

poloha
vleže

poloha
tanečníka

vzpřímená
vertikální
poloha

BIO čaj pro kojící ženy má jedinečnou recepturu ze speciálně
vybraných bylinek, které podporují tvorbu mateřského mléka a jeho uvolňování
Olej na masáž prsů rovněž
podporuje tvorbu mateřského
mléka a zároveň i napomáhá
při bolestivých zatvrdlinách
v prsu

kojení
v polosedě

kojení vleže
na zádech
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Olej na masáž prsů rovněž podporuje tvorbu
mateřského mléka a zároveň i napomáhá
při bolestivých zatvrdlinách v prsu.

Balzám na bradavky
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PROSKURNÍK: ZKLIDNĚNÍ
PODRÁŽDĚNÉ POKOŽKY
Neurodermitida je způsobena souhrou genetických dispozicí a faktorů ovlivněných
životním prostředím. Neurodermitická pokožka má oslabenou ochrannou vrstvu, takže je zpravidla velmi vysušená. Na kůži se
objevují zarudlá, vysušená a šupinatá místa,
která mohou nepříjemně svědit. Spouštěčem bývá individuální podráždění, které
tělo nedokáže zpracovat. K tomu se přidávají vnější vlivy jako životní prostředí nebo
vnitřní vlivy např. stres. I další faktory například potravinové alergie nebo parfemační a konzervační látky v běžné kosmetice
způsobují různé formy vyrážky.
Často trpí neurodermitidou právě miminka, která jsou citlivá a neklidná – v pravém
smyslu slova s tenkou kůží.

Neurodermitida: Co pomáhá?
Pro zklidnění pokožky je nejlepší vhodná
péče, která je vyvinuta speciálně pro potřeby neurodermitické pokožky, jako je například Weleda Proskurníková řada. Receptury
s tuky podobnými pleti posilují hydrolipidní
vrstvičku a tím i ochrannou funkci kojenecké
pokožky. Současně je kůže díky produktům
z Proskurníkové řady zásobena dostatkem
hydratace a obklopena zklidňující vrstvou.
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O ochranné působení se postará gelová
hmota z kořenů proskurníku. Extrakt z violky zklidňuje pokožku, bio kokosový olej a bio
včelí vosk na ní vytvářejí další ochrannou
vrstvu.
Proskurníková řada je vhodná
i pro citlivou pokožku dospělých.

TEST ÚČINNOSTI PROSKURNÍKOVÉ ŘADY
Produkty Proskurníkové řady byly testovány na snášenlivost a účinnost renomovanými,
nezávislými instituty. Každý produkt testovalo celkem 105 osob (včetně kojenců, dětí a dospělých s vysoce citlivou pokožkou). U všech výrobků byla potvrzena velmi dobrá snášenlivost u vysoce citlivé či neurodermitické pokožky.
Proskurníkový
kojenecký krém

Proskurníkový
pleťový krém

Proskurníkové
tělové mléko

• Zklidňuje a pečuje
o citlivou pokožku

• Zklidňuje a pečuje
o citlivou pokožku

• Zklidňuje a pečuje
o citlivou pokožku

• Předchází opruzeninám
v oblasti plenek

• Dodává hydrataci

• Dodává hydrataci

• Zmírňuje svědění

• Zmírňuje svědění

• Chrání před negativními
vlivy vnějšího prostředí

• Ochlazuje pokožku

• Chrání a regeneruje
podrážděnou kůži
• Oxid zinečnatý chrání
proti vlhkosti

• Posiluje
obranyschopnost
pokožky
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TIPY, JAK PEČOVAT O VYSOCE
CITLIVOU POKOŽKU
Omývejte či koupejte miminko nejlépe jen
čistou vodou o teplotě 37 °C nebo přidejte
neparfemovaný olej, například Měsíčkový
kojenecký olej.
Při podrážděné pokožce ostříhejte miminku
nehty a oblečte mu na noc bavlněné rukavice.
Oblečení z bio bavlny, hedvábí nebo lnu je velmi
příjemné na pokožce. Z oblečení odstraňte
etikety.
Používejte prací prostředky bez parfemace.
Dopřejte miminku pravidelně procházky na
čerstvém vzduchu a větrejte několikrát denně
místnosti, kde pobývá.
Zaveďte pevné časy odpočinku. Dostatek spánku
i pravidelné rituály během dne a při usínání dodají
miminku pocit jistoty a uklidní ho.
Pokud si chcete být jistí, nechte udělat test
na alergie. Pomůže vám rozeznat případné
nesnášenlivosti pokožky.

Naše rada:
Důvěřujte své intuici! Zcela přirozeně vytušíte,
co vaše miminko potřebuje a co mu dělá dobře.
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NEJSPOLEHLIVĚJŠÍ
SLUNEČNÍ OCHRANA?
PŘIROZENĚ WELEDA!
Ve srovnání s kůži dospělého je kojenecká
pokožka mnohem tenčí a tvoří méně melaninu. Tento pigment zajišťuje přirozenou
ochranu pokožky proti slunečnímu záření.
Tato vlastní přirozená ochrana není na začátku života ještě dostatečná.
Extra jemné, obzvláště efektivní
Sun Care opalovací řada Weleda dodá jemné
kojenecké pokožce péči a účinnou ochranu,
kterou potřebuje. Opalovací neparfemované

produkty s obsahem pečlivě vybraných přírodních ingrediencí se hodí pro velmi citlivou
dětskou pokožku, neboť ji nezatěžují žádné
dráždivé organicko-syntetické UV filtry.
Minerální UV filtr vytváří na pokožce jemnou bílou vrstvičku a vzácné rostlinné oleje o ni pečují. Opalovací krém popř. opalovací mléko jsou extra voděodolné a vhodné
i pro dospělé s citlivou pokožkou.
A takto ochráníte vaše sluníčko:
•V
 yhněte se přímému slunci! Pokud máte
miminko v zavinovacím šátku nebo v kočárku s dostatečnou sluneční ochranou,
zajistěte mu také vhodné větrání.
•D
 bejte na vhodné oblečení! Především na
dostatečnou pokrývku hlavy, která chrání
uši i šíji miminka a oblečení, které spolehlivě zakryje končetiny před sluncem.
•V
 ždy používejte krém s ochranným faktorem 30 a vyšším – nezapomeňte natřít
ušní boltce, nos i nárty. Krém nanášejte
opakovaně, především po zpocení.
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HRDINY
SE STÁVÁME,
NĚŽNÝMI
SE RODÍME
Weleda.cz/matka-a-dítě
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