
Irány a friss levegő, ami jót tesz a babának
és a mamának is! A tavaszi nap szabadba
hívogató sugarainak nem lehet és nem is
kell ellenállni, de vigyázzunk, mert
ilyenkor még csalóka az időjárás.
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Csalogató
tavaszi

napsugár

TUDTA?
• A sálról – Hűvös időben a csecsemő és

gyermek arca elé tett sálat a leheletének
páratartalma átnedvesíti, ami könnyen
okozhat megfázást. Ezért nem szabad
betakarni a gyermek arcát séta idején.

• A cumiról – Hidegben a cumizáskor
kifolyó nyál erős fagyásveszélyt jelenthet,
amely sérülést okozhat a gyermek arcán.

• A csuklásról – Amikor a friss levegőn
elkezd csuklani gyermekünk, könnyen
lehet, hogy azért, mert fázik.

SZERZÔ: Sziebig Tímea



A friss levegő – csakúgy, mint a
napsugár – éltető hatású, amire
a fejlődő szervezetnek szüksége van.
A csecsemőket már onnantól, hogy
visszanyerték születési súlyukat, el
lehet kezdeni hozzászoktatni a leve-
gőzéshez. Miután a friss levegőhöz
való hozzászoktatás megtörtént, már
napi egy órát, naposabb időben akár
másfél órát is kint tartózkodhatunk,
sőt a gyermek nyugodtan alhat a
szabad levegőn. Fontos, hogy rétege-
sen öltöztessük, és takarjuk be gyer-
mekünket. A hűvös nem akadálya a
levegőzésnek, de ne essünk túlzá-
sokba. Viharos szélben, vagy túlsá-
gosan nyirkos, illetve szmogos idő-
ben inkább maradjunk otthon. Ha

azonban ragyog az ég, használjuk ki
az alkalmat, hiszen a kiadós séták és
a levegőn való aktivitás jobb étvá-
gyat, pihentetőbb alvást, és jókedvet
okoz kicsinyünknek. Áldásos hatásai
mellett a tavaszi levegő nagy odafi-
gyelést követel a babák, gyermekek
bőrének védelme szempontjából.
A BABÉ gyermekápolási készítmé-
nyek fejlesztői gondoltak erre, ami-
kor megalkották azt a termékcsalá-
dot, amelynek tagjai segítséget
jelentenek gyermekünk bőrének
védelmében és táplálásában az év
minden napján. Ilyenkor, a kora
tavaszi időszakban e természetes,

növényi alap-
anyagokból
előállított,
parabentől és
egyéb kárté-
kony összete-
vőktől, illetve
mesterséges
színezék- és
illatanyagoktól
mentes, hipo-
allergén ápoló
termékcsalád

elsősorban alább kiemelt készítmé-
nyei nyújthatnak megfelelő megol-
dást.

A hidratálást és bőrvédelmet segí-
tő arckrémmel minden séta előtt ala-
posan kenjük be gyermekünk arcát,
hogy elkerüljük a bőr kipirosodását
és kisebesedését, amit a már napos,
de még elég hűvös idő okozhat.

Ha napsütésben, esetleg még
havas területen sétálunk, szükséges a
fényvédelem, amelyhez szintén meg-
találhatók a megfelelő fényvédő
készítmények a termékcsaládban.

Ne feledkezzünk meg a hidratáló
hatású, tápláló testápolóról sem, ami
azért kiemelten szükséges a hűvö-
sebb évszakokban, mert ilyenkor az
átlagosnál jobban kiszárad a bőr.

A vastag sapka akadályozhatja a
fejbőr megfelelő szellőzését, így
könnyen megtelepedhetnek rajta a
különféle gombák, baktériumok,
nemcsak csecsemőkorban, hanem
nagyobbacska gyerekeknél is. Ilyen
esetben megoldás a gyengéden tisz-
tító, hámlasztó hatású koszmó elleni
sampon.
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MIT MOND A BŐRGYÓGYÁSZ?

Dr. Beleznay Gyöngyike bôrgyógyász szakorvos szerint a levegő fontos
bőrápoló, ugyanis sok bőrprobléma megelőzhető, elkerülhető vagy enyhít-
hető, ha a bőr megfelelően tudja leadni a szervezetből a meleget és a ned-
vességet. Ehhez a folyamathoz elengedhetetlenül szükséges a friss levegő.
Ám ilyenkor kora tavasszal a babák bőre még érzékenyen reagál a hűvös
időre, könnyen kivörösödik és sebessé is válhat. Ezt elkerülendő fontos
kiemelt figyelmet fordítani a csecsemők és kisgyermekek bőrének megfelelő
védelmére. A bőrápoló készítmények kiválasztásának két legfontosabb
szempontja, hogy a termék természetes alapanyagú, emellett káros vegyüle-
tektől mentes legyen. Mindezek azért rendkívül hangsúlyosak, mert a gyer-
mekek immunrendszere fokozatosan fejlődik ki az első életévekben, ebből
adódóan rendkívül fogékonyak a jótékony és a kártékony anyagokra.

A BABÉ termékek kaphatók a
gyógyszertárakban és az EventusPharma
webáruházban: www.eventuspharma.hu
Infovonal: +36-42-402-008,
office@pezomed.com

Kérdezze a bőrgyógyászt:
Dr. Beleznay Gyöngyike
drbeleznay@dermaart.hu
A rovatot szponzorálta: Pezomed Kft.,
bőrgyógyászati termékek gyártója és
forgalmazója.

• A friss levegőn tartózkodás mélyíti a légzést, ezáltal javítja a
gyermek keringését és a szervezet anyagcsere-folyamatát,
valamint a hőszabályozást.

• A gyermek szervezete, különösen a felső légúti rendszer, edző-
dik a szabadban, ezáltal növekszik a betegségek iránti ellenálló
képessége.

• A szabad levegő segíti a mély, nyugodt alvást, és meghozza
az étvágytalan gyermek étvágyát.

• Tél után különös igénye van a fejlődő szervezetnek a tavaszi
napfényre, hogy hozzájusson a csontok fejlődéséhez
elengedhetetlenül szükséges D-vitaminhoz.

MIÉRT JÓTÉKONY A KORA TAVASZI LEVEGŐZÉS?
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