
A VILÁG LEGTISZTÁBB BABATÖRLŐKENDŐJE

• 99.9% Tiszta természetes víz, 0,1 % Grapefruit mag kivonat 

• A Legjobb megoldás a pamutvatta anyag és a víz

• Vegyszermentes, természetes anyagokból

• Az egyetlen babatörlőkendő amit javasol az



Az újszülöttek bőre teljes mértékben 

eltérő az idősebb gyermekekétől, 

és a felnőttekétől. Amikor a baba 

megszületik átlagosan 30% - al 

vékonyabb a bőre, mint a felnőtteké. 

Ezért különösen fontos a megfelelő 

gondoskodás.

A babák legalább 50% -a 

szenved a pelenkák által 

okozott kiütésektől

WaterWipes története

WaterWipes alapítója Edward 

McCloskey. Ő és felesége természet-

esen használtak különböző baba- 

törlőkendőket gyermekük születése 

után, azonban Edwardék gyermeke 

is többször szenvedett a pelenka 

okozta kiütésektől. Ezért elkezdett 

olyan megoldásokat keresni, 

amelyekkel elkerülheti az ilyen 

allergiás tüneteket.

 Ahogy később fogalmazott:

"Mindig hittem benne, hogy nem 

kell kémiai anyagokat használni 

a babák bőrének ápolására. Ez 

motivált amikor elkezdtem kifejlesz- 

teni a WaterWipes baba törlőkendőt. 

Amelynek anyaga lágy gyapjú alapú 

vatta és  99,9% vizet, valamint 

0,1% Grapefruit mag olaj kivonatot 

tartalmaz. Napjainkra a világ számos 

pontján szülők sokasága fedezte fel 

a vegyszermentes gondoskodást 

gyermekük és saját maguk számára. 

Ez volt a cél.”

Ezért a szülésznők és védőnők 

kifejezetten azt javasolják, hogy 

csak a vatta anyagú termék, 

valamint a tiszta természetes víz 

a legalkalmasabb a baba bőrének 

ápolására.



A babák bőre sokkal 

érzékenyebb, mint a 

felnőtteké!
 

Mi is a WaterWipes babatörlőkendő?

99.9% Víz 

A teljesen természetes vizet 

megtisztítjuk, valamint a törlési 

felületet a vattát úgy készítjük, hogy 

kellemes érzést biztosítson.

0.1% Grapefruit mag kivonat 

Természetes kivonat, amely 

fenntartja a bőr kondícióját, 

valamint csökkenti a gyulladások 

okozta kiütések hatásait.

Termékleírás:
• Egyedi és szabadalmazott 

technológia teljesen tiszta 

gyártási környezet hozzáadott 

vegyianyag mentes

• 99,9% Természetes víz és 0,1% 
Grapefruit mag kivonat

• Az Allergy UK által jóváhagyott 

és kiemelten javasolt az Amerikai 

Ekcéma Szervezet által is a 

betegek számára.

A babák bőre sokkal 

érzékenyebb, ezért 

kiemelkedően fontos a 

természetes gondoskodás

A WaterWipes nem csak a 

Babákra gondol! Az Édesanyák 

bőrének ápolása is fontos 

küldetés! A világ legtisztább 

kozmetikai kendője Hölgyeknek. 



WaterWipes Magyarország waterwipes.hungary

• Egyedi és szabadalmazott technológia 

• Teljesen tiszta gyártási környezet 

• Hozzáadott vegyianyag mentes

• 99,9% Természetes víz és 0,1% grapefruit mag kivonat

• Az Allergy UK által jóváhagyott és kiemelten javasolt az Amerikai 

Ekcéma Szervezet által is a betegek számára.

• Már 30 országban és köztük Magyarországon is!

•  Számos nemzetközi díj

Bővebb információért látogasson el a www.waterwipes.hu oldalra, 
ahol megtalálhatja a legközelebb található értékesítési pontokat is.

WaterWipes Magyarország


