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Tại JOHNSON’S®, chúng tôi đã chọn giữ mùi thơm
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Điều cần ghi nhớ
Chọn các sản phẩm chăm sóc da không gây kích ứng thay vì không có mùi thơm  

Duy trì tiêu chuẩn an toàn 
ở mức cao nhất 1,2

Không kích ứng, 
hương thơm dễ chịu

 
1,3
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Tìm hiểu những điều 
khiến mùi hương trở nên cần thiết
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Mùi hương phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển sự gắn kết 
giữa bạn với bé.    Với mùi hương quen thuộc thông qua những trải nghiệm 
tích cực được chia sẻ, mẹ và bé có thể gần gũi với nhau hơn, đem lại cảm giác 
an toàn, hạnh phúc và dễ chịu cho bé. 
Dù là như thế, những bà mẹ lần đầu sinh con thường không tin dùng các sản 
phẩm chăm sóc da có mùi thơm vì lo rằng chúng có thể gây ra kích ứng cho 
bé. Do đó, điều gì là đúng đắn để thực hiện?
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Mùi hương là một phần thiết yếu của cuộc sống và đóng 
vai trò quan trọng đối với con bạn trong quá trình phát 
triển.

Những mùi khác nhau, dù dễ chịu hay khó chịu, đều liên 
kết  chặt chẽ với ký ức, tâm trạng và cảm xúc khác nhau. 
Hơn nữa, khứu giác của em bé thường có sự nhạy cảm 
mạnh mẽ hơn đối với bất kỳ giác quan nào khác.

Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy, một số sản 
phẩmchăm sóc da cho em bé có mùi hương có thể đem 
lại nhiều lợi ích quan trọng như:

Nghiên cứu cũng chỉ ra mùi hương có thể tăng 
mối gắn kết giữa bạn và bé hơn so với khi sử dụng 
các sản phẩm không mùi. 

Trên thực tế, ở một cuộc khảo sát, sử dụng các 
loại sản phẩm tắm rửa có mùi hương cho trẻ sơ 
sinh giúp tăng thêm 30% độ gắn kết giữa bé và ba 
mẹ của bé
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trong các sản phẩm chăm sóc da của chúng tôi bởi vì nghiên cứu đã 
chỉ ra rằng mùi hương có thể đóng một vai trò quan trọng trong sự 

phát triển cảm xúc vui vẻ, khỏe mạnh của em bé.

, Tại JOHNSON’S®

Chúng tôi luôn cam kết luôn đồng hành tìm hiểu cùng với các bà mẹ, các 
chuyên gia chăm sóc sức khỏe và các nhà khoa học để đảm bảo sản 
phẩm của chúng tôi tiếp tục đạt được tiêu chuẩn cao nhất về độ an toàn, 

chất lượng và chăm sóc.



Tại JOHNSON’S®, Tại JOHNSON’S®,

Hệ phòng thủ tự nhiên 
là gì?

 

 

Tăng hệ miễn dịch tự nhiên 
cho con bạn bằng cách 
bảo vệ làn da của bé

Các sẩn phẩm từ thiên nhiên 
có luôn là lựa chọn 
tốt nhất cho bé?

Điều cần ghi nhớ

chúng tôi duy trì tiêu chuẩn an toàn cao nhất
11-13   
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với sự đi đầu trong nghiên cứu tiên phong
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Các thói quen chăm sóc da hàng ngày vốn 
không phải dành để hỗ trợ cho lớp rào bảo vệ 
làn da mỏng manh cho em bé của bạn, chẳng 
hạn như liên tục sử dụng chất tẩy kháng 
khuẩn có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới làn da 
bé và tác động mạnh đến hệ vi sinh trên da.

Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn bảo vệ , chăm 
sóc và nuôi dưỡng là bước quan trọng trong 
việc chăm sóc da cho bé
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Điều cần ghi nhớ
Chọn các loại sữa tắm dịu nhẹ cho da, duy trì độ PH trung tính, có tính axit nhẹ và trợ 

giúp việc phát triển hệ vi sinh vật khỏe mạnh trên da. 4-8

chúng tôi đã tạo ra 100% sản phẩm nhẹ nhàng  được thiết kế để nâng niu 
làn da mềm mại, mỏng manh của bé cùng microbiome - một thành phần 

quan trọng góp phần tạo nên làn da khỏe mạnh.
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Khi lựa chọn sản phẩm dành cho em bé của bạn, bạn luôn muốn 
tìm những sản phẩm chăm sóc da tốt nhất hiện có. Tuy nhiên, 
thường thì các bà mẹ sinh con lần đầu luôn có xu hướng tìm tới 
những sản phẩm gắn mác "Tự nhiên" với niềm tin rằng chúng tốt 
hơn mà không hiểu rõ sản phẩm đó chứa những gì.

Hiểu rõ thuật ngữ 
"Tự nhiên"

"Tự nhiên" là một thuật ngữ thường gây 
hiểu nhầm, khiến người dùng tín rằng đó 
là một sản tốt hơn các loại không có gắn 

nhãn "Tự nhiên".

Trên thực tế, "Tự nhiên"  chỉ cho biết sản 
phẩm hoặc thành phần nào đó đã được 
xử lý hoặc thêm chất bảo quản ở mức tối 

thiểu.

" Tự nhiên " , "Hữu cơ " , " Tổng hợp " thật 
chất là các các nhãn chỉ cho chúng ta 
biết về nguồn gốc của nó,  không nói rõ 
được độ tinh khiết, hiệu quả hoặc an 
toàn của sản phẩm

Trong khi việc sử dụng các sản phẩm trị liệu bằng 
thảo dược có thể an toàn cho người lớn sử dụng, tốt 
nhất là nên thận trọng khi được sử dụng trên trẻ sơ 
sinh.

Trên thực tế, các thành phần tự nhiên như thực vật 
chiết xuất từ   hoa oải hương, cây hương thảo, cây trà 
và tinh dầu    đã được chứng minh trong một số các 
trường hợp là chất kích ứng da, thậm chí gây ra viêm 
da tiếp xúc hoặc các tình trạng da khác.
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Chọn các sản phẩm chăm sóc da trẻ em với các thành phần phù hợp, an toàn cho trẻ sơ sinh và 
không chứa chất gây kích ứng.      Ngoài ra, hãy tìm kiếm các sản phẩm đã được thử nghiệm lâm 

sàng và được chứng minh là dịu nhẹ trên da em bé.
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và đảm bảo rằng các sản phẩm của chúng tôi không chỉ dịu nhẹ trên da,    mà còn 
phù hợp với nhu cầu và sở thích của các bậc cha mẹ ngày nay.

Một hàng rào tự nhiên bảo vệ làn da của 
em bé là một cộng đồng sinh vật được gọi 
là ‘microbiome’

Rào cản này hoạt động như một áo giáp 
bảo vệ làn da bé khỏi nhiễm trùng và các 
mối đe dọa khác.
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Bạn luôn tìm cách để bảo vệ đứa con nhỏ của mình khỏi các loại vi khuẩn gây hại. 
Nhưng bạn có biết rằng có những biện pháp phòng thủ tự nhiên trong làn da của 
em bé có thể giúp bổ sung khả năng miễn dịch của chúng?


