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PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU 

MIKROBIOMU 
SKÓRY NOWORODKÓW1

NIE ZAKŁÓCA

Nowy standard łagodności
Co� onTouch™ z bawełną. 

Chroni i pielęgnuje delikatną skórę od 1. dnia życia



Wypróbuj produkty z linii Co� onTouch™

Twoje zadania w projekcie 
Johnsoǹ s

Kąpiel to idealna okazja na pielęgnowanie więzi z dzieckiem. Przygotuj kąpiel 
z produktami z linii CottonTouchTM i zobacz jak łatwo się spłukują, nie pozostawiając 
śliskiej warstwy na skórze. 

Wypróbowałam produkty z linii CottonTouch™:

1.

Opublikuj wpis na Twoich profi lach 
społecznościowych

Koniecznie podziel się z nami uśmiechem Twojego dziecka! Zrób zdjęcie, pokazujące 
Wasze wspólne chwile podczas codziennych pielęgnacji, dodaj w opisie Wasze 
odczucia po wypróbowaniu produktów CottonTouch™. Zmieść je na swoim 
Instagramie lub Facebooku, dodając hashtag #wybierzłagodność, #dotykbawełny
oraz oznaczając przy tym @johnsonsbabypolska.

Opublikowałam post na swoich social mediach:

2.

#wybierzłagodność i #dotykbawełny z @johnsonsbabypolska



Przekaż próbki Johnsoǹ s!

Po tym jak zapoznasz się już z linią produktów CottonTouch™, ważne jest abyś 
podzieliła się próbkami produktu z koleżankami w ciąży lub mamami, których 
Maluszki mają od 0 do 6 miesięcy. Niech one również otrzymają szansę odkrycia 
nowej formuły Johnsoǹ s®. Do przekazania masz 15 próbek płynu do kąpieli 
i mycia ciała 2w1 Johnsoǹ s baby CottonTouch™.  

Przekazałam próbki innym:

3.

Podziel się swoją opinią o produktach 
Co� onTouch™ z marką! 

Skorzystaj z okazji i podziel się swoją opinią na temat produktów Johnsoǹ s 
CottonTouch™ z marką. Wykorzystaj do tego ankietę końcową! 

Wypełniłam ankietę końcową:

4.

Pamiętaj!
Rytuały pielęgnacyjne są czymś więcej niż wyrazem troski o zdrową skórę dziecka. 
Są impulsem, który pobudza jego fi zyczny, społeczny i emocjonalny rozwój oraz 
przyczynia się do budowania długotrwałej relacji z rodzicem!



Johnsoǹ s Co� ontouch™ płyn do kąpieli i mycia ciała 2w1

Johnsoǹ s Co� ontouch™ mleczko do twarzy i ciała

 15 x próbek Johnson‘s Co� ontouch™ płyn do kąpieli i mycia ciała 2w1 do przekazania innym mamom, 
których Maluszki mają od 0 do 6 miesięcy oraz koleżankom, które dopiero spodziewają się dziecka.

Twój zestaw Johnsoǹ s!

Dzięki nowym formułom kosmetyków JOHNSON’S® codzienna pielęgnacja staje 
się jeszcze bardziej przyjemna, mniej stresująca i dostarczająca więcej radości dziecku i 
rodzicom. 



Poznaj linię CottonTouch™ 
– która chroni i pielęgnuje skórę od 1. 

dnia życia

Nie zakłóca rozwoju skóry ani jej mikrobiomu, co zostało potwierdzone klinicznie2

Chroni lekko kwaśny odczyn pH skóry dziecka, wspomagają funkcje barierowe skóry1

Zawiera czystą bawełnę. Stworzone po to, by poprzez dotyk wzmocnić doznania 
sensoryczne dziecka1

Łatwo się spłukuje i pozostaje na skórze

Szybko i delikatnie się wchłania1



Produkty Co� onTouch™ – łatwo 
się spłukują i szybko wchłaniają, 
pozostawiając skórę czystą i bez 

wyczuwalnych pozostałości kosmetyku1

† Wykaz substancji zapachowych mogących powodować alergie, opracowany przez Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) Komisji 
Europejskiej z 2012 r.6

* Płyn do mycia, mleczko i puder JOHNSON’S® Co� onTouch™
* Płyn do kąpieli i mleczko JOHNSON’S® Co� onTouch™
   Symbol bawełny jest znakiem towarowym fi rmy Co� on Incorporated.

Co� onTouchTM

Płyn do kąpieli i mycia ciała 2 w 1
Łatwo się spłukuje, nie pozostawia
śliskiej warstwy na skórze3

CottonTouchTM Płyn innego 
producenta 

Osad na skórze po kontrolnym myciu7

Co� onTouchTM

Mleczko do twarzy i ciała
Szybko się wchłania, nie pozostawia 
na skórze niechcianego fi lmu 
(w porównaniu z innym popularnym 
mleczkiem)3

CottonTouchTM Mleczko innego 
producenta

Lepkość skóry po aplikacji mleczka8



Inspiracją do stworzenia Co� onTouch™ była bawełna, 
która charakteryzuje się wyjątkową miękością i chłonnością9

Dzięki nowatorskim badaniom JOHNSON’S® opracował produkty, 
które nie zakłócają  mikrobiomu skóry4,5

Nowa linia CottonTouchTM zawiera prawdziwą, 
rozdrobnioną bawełnę,* która nadaje produktom 
taką delikatność i miękkość, że można ją stosować 
od 1. dnia życia9

Jako pierwsi
opublikowaliśmy badania na temat

mikrobiomu skóry niemowląt1

Właściwe produkty do pielęgnacji skóry  

o lekko kwaśnym pH, zgodnym 
z odczynem skóry dziecka,
wzmacniają mikrobiom skóry dziecka4,6,7,8

W badaniach klinicznych potwierdzono, że stosowanie 
produktów JOHNSON’S® Co� onTouch™* 
do codziennej pielęgnacji skóry 

nie zakłóca prawidłowego rozwoju 
mikrobiomu skóry noworodków9
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Linia Co� onTouch™ została 
stworzona z myślą o potrzebach 
delikatnej skóry noworodka
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