
A Világ Legtisztább törlőkendője

Különleges törlőkendők Írországból



Az Irish Breeze Ltd. immáron 20 esztendő tapasztalatával a háta mögött a
bőrápoló termékek piacán 2013.-ban megalkotta a WaterWipes Babatörlőkendőt.
A legfőbb motiváció az volt, hogy az újszülöttek bőre 5-ször vékonyabb, mint a
felnőtteké és gyakorlatilag nem volt megtalálható a piacon olyan termék, mely
valóban nem tartalmazott semmilyen káros anyagot, adalékot. Edward
McCloskey, a cég tulajdonosa érintettségének köszönhetően több éves
kísérletezés és fejlesztés után alkotta meg a jelenleg is legtisztább törlőkendőt a
WaterWipes Babatörlőkendőt.
Napjainkra a WaterWipes számtalan díjat és elismerést tudhat magáénak, mely
bizonyítja, hogy nem volt hiába a hosszú munka. Immáron több mint 30
országban vásárolható meg a WaterWipes világszerte.

A WaterWipes
Története

„Úton vagyunk, hogy globálisan is vezető termék legyen a WaterWipes, s büszkén
vállaljuk, hogy megzavarjuk Status Quo-t a világ legtisztább törlőkendőjével.
Számunkra nem csak fontos, de hitvallás a Gyermekek és Felnőttek védelme
összhangban a környezetvédelemmel”

A Missziónk



Mi is a 
WaterWipes? Kiváló minőségű lebomló pamut vatta és ellenőrzött víz a WaterWipes (Irish Breeze Ltd) saját

rendszeréből. Hiszen a legtisztább megoldás a pamut vatta és a tiszta víz.



• 44000 m2-en elhelyezkedő korszerű gyártási megoldás
• Teljesen tiszta és ellenőrzött gyártási és munkafolyamatok
• Jelenleg 4 csomagoló egységben 1,2millió csomag hetente

Honnan is indul útjára a WaterWipes Törlőkendő Család:



Jelenleg 30 országban van jelen a WaterWipes és képviseli a világ legtisztább törlőkendő családot.



WaterWipes jelenleg elérhető és várható termékei, valamint csomagolásuk.



Általános termékleírás:

• Különleges gyártási és eljárási technológiák
• 99,9% tisztított víz, valamint egy csepp grapefruit mag 

olaj eszencia
• Szigorított ellenőrzési mechanizmus, mely biztosítja a 

legkiválóbb minőséget
• Több nemzetközi díj, Nemzetközi Ekcéma Szerveteket, 

AllergyUK és AFPRAL kifejezett ajánlása

Csak a legtisztább víz:

• Kemikáliától mentes eljárással gondosan 
tisztítva, mely sterilizálja a törlőanyagot

• A megváltoztatott felületi feszültségnek 
köszönhetően, puha érzetet és sokkal 
hatékonyabb tisztítási élményt kapunk



Kiemelt előnyök

Grapefruit mag olaj 
eszencia:

• Kiváló bőrkondicionáló és hidratáló 
tulajdonságok

• Enyhe, természetes antimikrobiális hatóanyag
• Segít fenntartani a bőr jó állapotát

• Teljesen tiszta összetevők
• Káros anyagoktól, parfüm és illatanyagoktól, 

tartósítószertől, bőrt irritáló anyagoktól 
mentes

• Sokkal ellenálóbb puha, lebomló vatta anyag, 
mely biztosítja a takarékosabb, de 
hatékonyabb használatot

• Kiemelkedően magas nedvesség tartalom, 
melynek köszönhetően biztos lehet a 
megfelelő tisztításban. 



Nemzetközi díjak és elismerések:



Jelenleg elérhető WaterWipes Babatörlőkendő kiszerelések



Kiemelkedő üzleti sikerek napjainkig:

A piacra lépéstől 6 év alatt 32% piaci 
rész Írországban

10% piaci részesedés az Egyesült 
Királyságban és No1 termék az Amazon 
UK oldalán

Leggyorsabban fejlődő Baby Wipes; 
35000 értékesítési pont; No2 termék az 
Amazun US oldalán; Saját gyártórendszer 
építése az Egyesül államokban

2. legnépszerűbb babatörlőkendő a 
Francia gyógyszertár és drogéria 
hálózatokban

Lefedettség a jelentősebb drogéria, 
gyógyszertár és multi hálózatokban

Leggyorsabban fejlődő márka az 
Egyesült Arab Emirátusokban

Kiemelten növekvő márka. Teljes 
ROSSMANN és drogéria hálózat

A WaterWipes kendők megtalálhatóak 
az összes RyanAir járaton



A WaterWipes több mint „csak” egy Babatörlőkendő!

A WaterWipes törlőkendők kiválóan használhatók akár sportolás, utazás, általános 
tisztítás és ápolás esetén is. Ennek ellenére a WaterWipes portfólióban egyéb termékek is 
megtalálhatóak és újabbak érkeznek hamarosan.

A Legtisztább kozmetikai kendő hölgyeknek Holt-tengeri só 
kivonattal (Kiszerelés és csomagolás fejlesztés)

Soapberry Kendő: Új, egyedi fejlesztésű természetes törlőkendő 
Szappanbogyó kivonattal (Elérhető 2019 Január)

A világ legtisztább arctörlő kendője víz, gyümölcs kivonat és 
holt-tengeri ásványok megújult csomagolásban (2019-ben)



Lágy vatta, tisztított víz és gyümölcs kivonat kifejezetten a 
hölgyek bőrének tisztításáért. Gyengéden ápoló és 
kondicionáló kendő hölgyeknek fejlesztve (2019)

Frissítő kendő tisztított vízzel, gyümölcs kivonattal és a 
menta frissítő erejével. (2019)

Egy teljesen új fejlesztés sérülések és kiemelten érzékeny 
bőr ápolására (2019)



WaterWipes Magyarországon

Több mint 195.000 globális és közel 10.000 követő 
Magyarországon egy esztendő alatt.

Várandósok napja Budapesten és Kecskeméten, 
Baba-Mama Expo, Szülésznő és védőnő konferencia

Újság megjelenések:

Rendezvények:

Weboldal:

HelloBaby Magazin, Kismama magazin

https://waterwipes.hu/



Partnereink Magyarországon

A WaterWipes 2017 Januárban kezdte meg a
Magyarországi bevezetését. A rövid idő és a termék
prémium besorolása ellenére rendkívül gyorsan
népszerűvé vált Magyarországon és napjainkra
kihagyhatatlan termékké vált azon üzletek és
hipermarketek számára, melyek fontosnak tartják a
Baba-Mama termékeket. Kiemelten azokon a helyeken
ahol hangsúlyt fektetnek a természetes,
vegyszermentes termékekre. Jelenleg már több száz
üzletben, drogériában, online shopban megtalálhatóak
a WaterWipes termékek.



WaterWipes a Baba-Mama Expon 2018



Magyarországi Hivatalos Disztribúció

Hivatalos Magyarországi Beszállító: 
GV SOLUTIONS EXIM Limited (Ireland) Email: 

office@gvsolution.eu

Magyarországi Disztribúció:
Interalfa-Complex Kft.

1142 Budapest, Szőnyi út 39/b.
Tel: +36 1 260 33 38

Elérhetőség: info@waterwipes.hu / office@interalfa.hu

www.waterwipes.hu

mailto:office@gvsolution.eu
mailto:info@waterwipes.hu
mailto:office@interalfa.hu
http://www.waterwipes.hu/


Bízunk benne, hogy hamarosan az Ön polcain is 
megtalálható lesz a Világ Legtisztább törlőkendője. 

Kérdése esetén forduljon hozzánk bizalommal!

WaterWipes – Csak Természetesen!


