
Làm cách nào để giữ cho làn da của con tôi khỏe mạnh?

Chàm sữa là gì?

Cách loại bỏ vảy chàm sữa
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JOHNSON’S® - sự lựa chọn #1 của các mẹ và các bệnh viện
•Luôn tiến bộ trong việc chăm sóc da em bé suốt 125 năm

•Không chứa phthalates, paraben, xà phòng và thuốc nhuộm

• Một chu trình tắm rửa lành mạnh, cải thiện kích thích đa giác quan để hỗ trợ quá trình phát triển
mạnh khỏe của bé.

Da trẻ sơ sinh khác da người lớn như thế nào?

Những điều cơ bản về
chăm sóc em bé: Chăm sóc da

Da của em bé của bạn đóng một vai trò thiết yếu trong việc duy trì sức khỏe, bảo vệ bé trước các chất 
kích ứng hay nhiễm trùng và điều chỉnh nhiệt độ bên trong người bé. Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu lý 
do tại sao làn da em bé là độc nhất - cũng như cách để bạn chăm sóc làn da bé. 

Dễ bị tổn thương hơn 
đối với chất gây kích ứng

Mỏng hơn và không 
ngừng phát triển

Nhanh khô hơn gấp 
2 lần 

Dễ bị tổn thương 
trước ánh nắng mạnh

1. Tránh các chất tẩy rửa mạnh và xà phòng có thể gây
kích ứng.

2. Chọn quần áo rộng rãi, thoa kem dưỡng da trẻ em,
kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm trong nhà của bạn để 
giúp duy trì độ ẩm cho da.

3. Giữ bé tránh nơi có ánh nắng trực tiếp.

1. Trước tiên, hãy làm mềm chúng bằng cách mát-xa
dầu em bé vào tóc và da đầu. Để dầu trong vài phút 
để giúp dầu làm mềm các mảng vảy cứng.

2. Sử dụng chất tẩy rửa nhẹ và xoa tròn một cách nhẹ
nhàng để loại bỏ vảy và dầu trên đầu của con bạn. Một 
chiếc lược răng thưa hoặc bàn chải trẻ em sẽ có tác 
dụng hiệu quả trong lúc này.

Xem video về sự độc đáo về da của trẻ 
sơ sinh tại TinyURL.com/babybasics2.

Luôn sử dụng các sản phẩm phù hợp với độ pH 
axit nhẹ dành cho làn da độc nhất của trẻ sơ sinh.

Không được gỡ vảy chàm sữa bằng móng tay của 
bạn.

Bệnh chàm sữa là một dạng bệnh chàm rất phổ 
biến ở trẻ sơ sinh. Nó thường bắt đầu trong vài tuần 
đầu tiên của cuộc đời và từ từ biến mất khi bé được 
12 tháng. Đôi khi chàm sữa có thể khó nhìn nhưng 
về cơ bản là vô hại đối với bé.


