
Bạn có biết?
™ là sữa tắm được tạo ra để

Bước 1
Bắt đầu bằng việc tắm nước ấm với

TM TMsữa tắm sữa dưỡng da

Bước 2
Tiếp theo, thực hiện các thao tác mát-xa nhẹ nhàng với

Chào mẹ!

ASC Ref. Số J058P050319J

Sản phẩm
MỚI

Sản phẩm chăm sóc da không 
gây dị ứng tốt nhất của chúng tôi cho 
làn da nhạy cảm của trẻ sơ sinh

An toàn 
cho bé từ 

ngày đầu tiên 
trong đời!

Siêu nhẹ nhàng 
và dịu nhẹ cho 
làn da nhạy cảm 
của trẻ sơ sinh *

(* so với da người lớn)

Chứa sợi bông 
100% đến từ thiên 
nhiên: thoáng khí, 
dễ dàng rửa sạch, 
không bám dính

Công thức No 
More Tears, cân 

bằng độ pH, 
không gây dị ứng

Không chứa 
paraben, 
phthalate, 
sulfat và 

thuốc nhuộm

MỚI

tăng thêm sức mạnh của sự dịu dàng trong 
từng cái chạm từ cha mẹ trên người bé

Công thức dễ dàng rửa sạch của sữa tắm 
CottonTouchTM có thể khiến làn da bé trở 
nên ít trơn trượt hơn trong khi tắm rửa.

Công thức không gây bám dính của CottonTouchTM 
giúp dưỡng ẩm và thấm nhanh vào da để làn da bé trở 
nên mềm mại và mịn màng!

Chia sẻ trải nghiệm cùng sữa tắm 
Cotton Touch với một bức ảnh của 
bạn và con bạn trên mạng xã hội,
tag @johnsonsbabyph và hashtag 
#ChooseGentle để có cơ hội được 
xuất hiện trên nguồn thông tin của 
chúng tôi!



Hoàn toàn dịu nhẹ

Những sản phẩm dịu nhẹ nhất của chúng tôi
dành cho trẻ ở mọi độ tuổi và giai đoạn phát triển

Truy cập johnsonsbaby.com.ph
để tìm hiểu thêm và nhận ưu đãi ĐỘC QUYỀN!

 

Dịu nhẹ cho 
trẻ sơ sinh

(0-12 tháng)

Dịu nhẹ cho trẻ
đang phát triển và mẹ

(1-3 tuổi)

Không gây
kích ứng

Không chứa paraben, phthalates,
sunfat, và thuốc nhuộm ASC Ref. Số J061P050319J

Sản phẩm
MỚI MỚI

Dòng sản phẩm không gây dị ứng dành 
cho trẻ sơ sinh với công thức dễ rửa sạch 

và không bám dính, an toàn cho bé từ 
ngày đầu tiên trong đời.

Dịu nhẹ cho
trẻ năng động

(3 tuổi trở lên)

Ứng dụng công nghệ làm sạch chủ 
động Active Fresh để giữ cảm giác 
tươi mát dài lâu trên toàn thân trẻ 

năng động!

Chứa 90% thành phần dưỡng da 
có nguồn gốc tự nhiên cho làn da 

mềm mại và mịn màng


