45,9,294
Paklanki woreczki na zużyte pieluszki 50 szt.
• neutralizują nieprzyjemny zapach
• szczelne zamknięcie
• idealne rozwiązanie poza domem

8,19
Balsam do opalania
dla dzieci SPF 50 200ml
• zawiera naturalny
środek odstraszający owady
• nawilża i uelastycznia skórę

NUK Płyn do mycia butelek i smoczków 380 ml
• delikatny - zawiera naturalne składniki
• bezpieczny – odpowiedni do czyszczenia
wszystkich produktów dziecięcych

14,65
19,05

Bliżej
Ciebie

Produkty

dla domu

Rodzinne sklepy internetowe

23,35

47,9,569

Pieluszki Happy
NOWOŚĆ
teraz z ekstraktem

Krem ochronny
na superwrażliwe miejsca
SPF 50 25 ml

z zielonej herbaty.

Komfort i bezpieczeństwo
- właściwości antybakteryjne,
- działanie przeciwzapalne,
- działanie „odour stop” – neutralizuje
nieprzyjemny zapach.

cena od

natural

Hipoalergiczne mydła
w kostce Biały Jeleń

36,99

55,2,595
Płatki i patyczki Bella Cotton Bio
z bawełny organicznej

cena od

4,06
Biodegradowalne chusteczki
nasączone Happy Fruits

Poznajcie świat Matyldy Bliżej Ciebie
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HIPO – znaczy mniej

Tym razem przeczytacie u mnie na blogu o tym, jak dbać
o wrażliwą skórę. Alergicy szukają produktów hipoalergicznych. Takich, które nie zawierają w swoim składzie substancji
barwiących, alkoholu czy alergizujących środków zapachowych
i konserwantów. Moja koleżanka Iza z atopowym zapaleniem
skóry zawsze mi powtarza: „hipo” – znaczy mniej, mniej tego co
w jej pojęciu złe, sztuczne, baaardzo chemiczne, niezdrowe.
Iza podchodzi do swojej pielęgnacji metodycznie. Przede
wszystkim stawia na „zdrowe pranie”. Jest przekonana do
produktów hipoalergicznych marki Jelp. Stosuje je konsekwentnie od czasu narodzin jej dziecka, choć przyznaje, że wcześniej
eksperymentowała z różnymi hipoalergicznymi i tzw. ekologicznymi proszkami i płynami do płukania. Hipoalergiczne produkty
Jelp w odróżnieniu od zwykłych, mają mniej detergentów i nie
zawierają substancji chemicznych potencjalnie mogących
podrażniać skórę, takich jak: wybielacze, rozjaśniacze czy sztuczne barwniki. To większe bezpieczeństwo dla skóry dzieci i dorosłych, którzy używają bielizny, odzieży i pościeli.
Do codziennej pielęgnacji swojej wrażliwej skóry Iza używa
hipoalergicznego mydełka Biały Jeleń oraz specjalnego kremu
Promocja ważna do 30.06.2013 lub do wyczerpania zapasów.

www.blizejciebie.pl

myjącego Stelatopia Mustela do twarzy, ciała i włosów. Iza ma
też duże przekonanie do produktów marki Oceanic z serii Oillan
forte, która została uznana za SUPERPRODUKT 2012 przez
popularny wśród rodziców magazyn Mam dziecko. Iza potwierdza ich wysoką jakość, skuteczność i komfort, jaki zapewniają jej
wrażliwej skórze na co dzień.
Kochani, czy jesteście na bieżąco z wpisami na moim blogu? Jak
oceniacie moje Matyldowe Fashion Love czy Fanclub of
Cooking? Macie swoje uuuulubione potrawy lub wypieki?
Dołączcie do Fanclubu of Cooking! Chętnie „przygarnę” garść
Waszych kulinarnych inspiracji do ZDROWEJ KUCHNI
ALERGIKA i nie tylko! Przysyłajcie swoje przepisy na:
matylda@poczta.matylda-blizejciebie.pl Opublikuję na blogu
Wasze najciekawsze kulinarne propozycje, a niektóre z pewnością sama wypróbuję i zamieszczę dla Was fotorelację.
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cena od

15,98

Pieluszki Happy 3D Flexi System
• ekstrakt z zielonej herbaty
• idealne dopasowanie
• doskonała ochrona
Pieluszki Happy Newborn i Mini
przed przeciekaniem
• ekstrakt z zielonej herbaty
• super komfort
• przewiewne i delikatne
i swoboda ruchów
• specjalne wycięcie na gojący się pępuszek
• miękka włóknina Premium Dry ze specjalną
cena od
strukturą wchłania mocz i wolne stolce

36,99

Dla
Twojego rz
ie
Malucha wyb
zestaw ze
swoim
ulubionym
produktem
gratis!

cena już od

149,98

Rodzinne sklepy internetowe

Bliżej
Ciebie

Nawilżan

Oczyszczanie

Kosmetyczka Małego Alergika

Jedwab i Bawełna
Sensitive

18,89

62,20

1820,8,516

Wit. E i alantoina

Mleko i Miód

4752,9,399

13,47
13,70

64,85

Hipp
Bubchen Płyn
Oillan Emulsja
Pielęgnacyjny
do kąpieli
natłuszczająca
płyn
Balneum Baby Basic Kojący
dla niemowląt
do
kąpieli
500 ml x2 szt.
do
kąpieli
olejek do kąpieli
400 ml
350
ml
500 ml
Mustela Bebe Szampon
w piance
150 ml

7,23

12,23

3638,4,333
Happy Natural Care
Żel do mycia
ciała i włosów
300 ml

Mustela Bebe
Żel do mycia
głowy i ciała
500 ml

Oillan Baby Szampon
i płyn do kapieli
2w1
150 ml

3032,7,356

4,38
7,53

4648,1,512

Oillan Forte Kremowy
żel do mycia ciała
200 ml

1415,6,279

do skóry
wrażliwej

Happy Natural Care
Krem do twarzy
i ciała

Mustela Stelatopia
Krem myjący
400 ml

1516,7,485

Nivea Baby
Nutri Sensitive
Krem intensywnie
nawilżający 100 ml

Oillan Forte
Krem do twarzy 40 ml

1111,2,753

Hipp Krem pielęgnacyjny
do twarzy i ciała 75 ml

Bubchen Specjalny
krem na odparzenia
100 ml

2230,9,699

1011,7,738

2020,5,950

37,4,440
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Łagodzenie podrażnień

BESTSELLER

ycia
Żele i emulsje do m

Hipp Mleczko
pielęgnacyjne 350 ml

1617,7,281

ów
s
o
ł
w
do
y
n
o
p
Szam

Bubchen Calendula
Mleczko
pielęgnacyjne
200 ml

Nivea Nutri Sensitive
Mleczko intensywnie
nawilżajace
200 ml

10,34

KĄPIEL

Płyny i emulsje do kąpieli

14,67

5,84
Happy Natural Care
Oliwka 200 ml

,76
16
17,48

13,94

1819,7,408

BESTSELLER

Olejek z migdałów i alantoina

17,21

ie ciała

produkty do codziennej pielęgnacji i higieny
naturalne składniki
bez sztucznych barwników i konserwantów
hipoalergiczne

46,4,093

57,4,811

www.blizejciebie.pl

1414,3,946

Hipp Krem
ochronny
na odparzenia
75 ml

Hipp Szampon
dla niemowląt
200 ml

Sudocrem Krem 250 g
barierowo-ochronny

Hipoalergiczne środki do prania dla całej rodziny

Higiena

• bezpieczne dla delikatnej skóry niemowląt od 1 dnia życia oraz alergików
• wydajne – skoncentrowana formuła
• testowane klinicznie

5561,7,725

3639,4,009
Happy Natural
Care Szampon
200 ml

Ziajka Maść pośladkowa
przeciw odparzeniom 50 ml

Proszek klasyczny
Fresh Classic
biel 2,24 kg

Proszek
zmiękczający
Color Soft
kolor 2,24kg

zakup
ekonomiczny

6,49

38,30
41,16

21,44
23,03

91,50,235
1516,2,493

Żel do prania
Fresh 1l
Proszek zmiękczający
Żel do prania Color 2l
Color Soft 4 kg
Płyn zmiękczający
+ Fresh Soft 480g + żel do prania 500ml gratis
do płukania Mild 2l

Płyn
zmiękczający
do płukania
Sensitive 1l

