
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 meglehetősen csalóka az időjárás.
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Sétálunk, sétálunk,
az árnyékban

lecsücsülünk…
TUDTA?
• A napfény ultraibolya sugarai, a D-vitamin-

képzésben, az infravörös sugarak a gyulladá-
sok csökkentésében játszanak fontos szerepet.

• A D-vitamin fontos a gyermek csontrendsze-
rének megfelelô fejlôdéséhez.



fokozott odafigyelés
A szabad levegôn tartózkodás felkel-
ti a gyermekek érdeklôdését, vidá-
mabbá, élénkebbé, mozgékonyabbá
teszi ôket. Mivel az immun- és bôr-
rendszer folyamatosan fejlôdik az
elsô életévekben, és a gyerekek bôre
még nagyon érzékeny, a szabadban
és napon történô játék fokozott
figyelem mellett történhet.

csalóka tavaszi nap
Annak érdekében, hogy megóvjuk a
kicsik bôrét, fontos, hogy lehetôleg
11 óra elôtt és 15 óra után tartózkod-
junk vele a szabadban. Ha a séta
mégis a kritikus idôszakra esik, ak-
kor lehetôleg szûrt fényben, árnyé-
kos helyen sétáljunk. Mivel már a
májusi nap is sokszor erôsen tûz, eb-
ben a hónapban is fontos a megfele-

lô fényvédelem, fôleg a ruhával nem
fedett részek, mint az arc, a kéz és a
lábak igénylik a fokozott figyelmet.

BABÉ-bizalom
A fényvédelmen kívül vannak egyéb
fontos dolgok is, amelyekre folyama-
tosan, de a melegben még inkább
figyelni kell a gyermekek bôrápolása
kapcsán. A BABÉ családi kozmeti-
kumok gyermekápolási termékeinek
megalkotói felismerték ezt, és kifej-
lesztették azokat a készítményeket,
amelyek együttes alkalmazása meg-
felelô védelmet nyújt gyermekünk
bôrének. Bizalmat keltenek a termé-
szetes növényi hatóanyagok, és hogy
mentes a mesterséges tartósítósze-
rektôl, kártékony színezékektôl és
illatanyagoktól. A csomagoláson ta-
lálható kedves állatfigurákról a gyer-
mekekkel együtt kitalálhatunk törté-
neteket, amelyek az ápolást is játé-
kos kikapcsolódássá tehetik.

Sziebig Tímea
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MIT MOND A BŐRGYÓGYÁSZ?

Dr. Beleznay Gyöngyike bôrgyógyász szakorvostól megtudtuk,
hogy a gyermekek bôre csak 15 éves koruk körül vastagszik meg
annyira, hogy megfelelôen védjen a nap káros hatásaitól. A kicsik
bőre azért éghet le nagyon könnyen, mert a sejtjeik regenerációja
még nem érte el a végsô fokot, ezért nagyon fontos, hogy ne vigyük
ôket tûzô napra. Egyetlen hatékony készítmény sem helyettesíti
a szülôi felelôsséget és a józan észt.

Fényvédelem
A BABÉ fényvédô készítményeket kife-
jezetten a gyermekek igényeinek meg-
felelôen fejlesztették ki, így már csecse-
môkortól használhatók. De más védel-
met igényelnek a csecsemôk, mint a
nagyobbacskák. Az elôbbi korosztály-
nál elegendô az alacsonyabb faktorszá-
mú védelem (BABÉ 30), hiszen ôket
árnyékban tudjuk tartani. A játszótéren
szaladgáló gyerekeknél azonban fontos
a fokozottabb védelem (BABÉ 50+),
mert ôket intenzívebben éri a nap.
A séták, játszótéri idôtöltések vagy a
nyári fürdôzések elôtt körülbelül fél
órával kenjük be fényvédô krémmel
azokat a testrészeket, amelyeket ér a
nap. Az érzékeny bôrûeknél mindvégig
a magasabb, a kevésbé érzékenyeknél
idôvel lehet az alacsonyabb faktorszá-
mú BABÉ készítményt használni, ame-
lyik víz- és dörzsölésálló.
Figyelem! Mindezek ellenére húsz
perc vízben tartózkodás, majd az utána
következő alapos törülközés után fon-
tos megismételni a kenést.

Fürdetés
A melegedô idôben különösen fontos,
hogy olyan géllel fürdessünk, amely
megôrzi a gyermek bôrének pH-értékét.

Hidratálás
A levegôzés, a napsugarak, a homoko-
zás, a fürdôzés szárítja a bôrt, ezért az
arc- és testápolásnak kiemelt fontossá-
ga van ebben az idôszakban.

Hajápolás
A gyermek fejbôre a melegebb napokon
jobban megizzadhat, a játék hevében erô-
sebben koszolódhat. Ezért gyengéd, min-
dennapi használatra alkalmas samponnal
mossuk a haját, ami emellett nem csípi a
szemet, alkohol- és parabenmentes.

Popsivédelem
Melegben a szokottnál gyakrabban
jelentkezhetnek pelenkakiütések.
Ezek elkerülése érdekében használjunk
bôrpuhító, regeneráló és hámosító
hatású popsikrémet, amely védi
a bôrt az irritáló anyagoktól.

Májusi bôrápolás
aranyat ér a BABÉ-val!
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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. www.pezomed.com
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