
НАЙ-ЧИСТИТЕ БЕБЕШКИ 
КЪРПИЧКИ НА СВЕТА

ПОДХОДЯЩИ ЗА НОВОРОДЕНИ И БЕБЕТА

НЕЖНИ, НЕДРАЗНЕЩИ И НЕАЛЕРГИЗИРАЩИ КОЖАТА

ПОМАГАТ ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ОБРИВА В ПЕЛЕНИ ЗОНАТА

НЕЖНИ И СИГУРНИ ПРИ ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА

НЕ ОСТАВЯТ СЛЕДИ  И ЛЕПКАВО УСЕЩАНЕ ПО КОЖАТА   

99,9% ВОДА 
И КАПКА ПЛОДОВ 

ЕКСТРАКТ

Water Wipes Bulgaria 
www.moe-bebe.com



Нежната бебешка кожа 
е много по-уязвима от 
кожата на възрастните

По своята физиология, структура, строеж 
и функция, кожата на бебетата е много по-различна 
от тази на по-големите деца и възрастните.

Най-горният външен слой на кожата 
на новороденото бебе е с незавършен физиологичен 
строеж, което я прави  по-тънка от тази на възрастните. 

Бебешката кожа се нуждае 
от специални грижи 

Бебешката кожа има по-слаба бариерна функция от 
тази на възрастните и всеки продукт, нанесен върху 
нея се абсорбира по-бързо. 

Ето защо, акушерките препоръчват като 
най-правилно и безопасно, почистването на 
нежната бебешката кожа да става с вода и чиста 
памучна кърпа.

WaterWipes съдържат 99,9% вода и капка плодов
екстракт, което ги прави безопасни и сигурни за 
правилно почистване на нежната бебешка кожа, 
така както препоръчват акушерките.



Какво съдържат 
WaterWipes?

99,9% вода
Пречистена по специален начин, при който 
се стерилизира кърпичката и се подобряват 
почистващите качества на водата, като се 
запазва нежността на почистването. 

Капка плодов екстракт 
Екстракт от семена на грейпфрут, спомагащ 
за поддържане на кожата в добро състояние, 
благодарание на антимикробното си действие.  

Защо WaterWipes?

     Създадени са по уникална патентована технология

     Произведени са в защитена среда

     Имат само две съставки 99,9% пречистена вода
     и капка плодов екстракт

     Ползват се с препоръката на акушерки и педиатри

     Дерматологично тествани са

     Одобрени са от Allergy UK и са отличени със знака
    „Seal of Acceptance“ на Националната Американска
     Асоциация Екзема 

НАЙ-ЧИСТИТЕ 
БЕБЕШКИ КЪРПИЧКИ 
НА СВЕТА

БЕЗ
АЛКОХОЛ
ПАРАБЕНИ 
ПАРФЮМ
КОНСЕРВАНТИ 
ОМЕКОТИТЕЛИ
ОЦВЕТИТЕЛИ 



А СЕГА ВЕЧЕ И В ПО-ГОЛЕМИ 
И ИКОНОМИЧНИ ОПАКОВКИ

SUPER VALUE BOX
кашон 540 кърпи 

VALUE PACK
пакет 240 кърпи
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