
Hấp Thụ
và Mất độ ẩm

diễn ra nhanh hơn gấp đôi

Vẫn đang thích nghi
và thay đổi

Có diện tích lớn gấp 3,
so với cỡ người
nhỏ nhắn của bé

Da bé càng thêm   
nhạy cảm
và dễ có hiện tượng
khô da

Bé có ít lipid (chất béo)
  hơn để cung cấp tạo

thành lớp bảo vệ bé khỏi
  những thứ nguy hiểm

  bên ngoài 

Có thể dễ tổn thương
nhiều hơn đối với
chất gây kích ứng

Mỏng hơn 20%
so với da người lớn
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Là thương hiệu chăm sóc da trẻ em số 1, JOHNSON’S  luôn giúp
cha mẹ và người chăm sóc giữ cho làn da của em bé

khỏe mạnh, mềm mại và sạch sẽ.

Một làn da khỏe 
đi cùng
SỰ TIN DÙNG 
MỘT SẢN PHẨM

Nước không thôi
là CHƯA ĐỦ!

Môi trường tẩy rửa khắc nghiệt
hoặc sử dụng không thích hợp

các chất tẩy rửa và xà phòng sẽ
phá vỡ hàng rào bảo vệ da

và lượng dầu cung cấp
làm ẩm da tự nhiên

Các loại kem
dưỡng ẩm không

gây kích ứng có thể
giúp giảm mất nước

Có thể
làm khô da

Loại bỏ
chỉ ≈65% trong số

dầu và bụi bẩn

không gây khó chịu

được các bác sĩ da liễu kiểm định

tương thích với độ pH tự nhiên của da

không chất xà phòng

không chứa paraben

không gây kích ứng

Và cũng giống như các gia đình ngày nay,
sự hiểu biết của chúng tôi về những gì tốt nhất cho

bé không ngừng phát triển. Đó là lý do tại sao
JOHNSON’S  XIN GIỚI THIỆU:

®
Bổ sung vitamin E
và dầu em bé cho

làn da non nớt của bé
trong từ ngày đầu tiên

JOHNSON’S®

HEAD-TO-TOE™
JOHNSON’S ®

HEAD-TO-TOE™
JOHNSON’S ®

HEAD-TO-TOE™
Kem làm sạch và
hỗ trợ dưỡng ẩm

Làm sạch quần áo
của bé

Kem dưỡng da 
cho bé

MỌI SẢN PHẨM CỦA JOHNSON’S   LÀ ĐƯỢC XEM XÉT
 BỞI CÁC NHÀ KHOA HỌC VÀ ĐƯỢC TẠO RA CHO

LÀN DA MỊN MÀNG TINH KHIẾT

SÂU THẲM BÊN TRONG LÀN DA
ĐIỀU KÌ DIỆU NÀO LÀM NÊN

LÀN DA ĐẶC BIỆT CỦA EM BÉ

DA CỦA BÉ 
KHÁC NGƯỜI LỚN NHƯ THẾ NÀO?

ĐÓ LÀ LÍ DO TA YÊU CẦU NHẸ NHÀNG 
KHI CHẠM VÀO BÉ

Làm sạch nhẹ nhàng khi tắm
cùng sữa tắm JOHNSON'S

khi không có bồn/nước cho bé
trong lúc ở nhà hoặc
khi đang di chuyển

Quy trình 2 bước này là
được hiển thị để tăng

tiếng cười khúc khích và
giảm bớt sự quấy khóc

Chẳng có gì mềm mại và nhẹ nhàng hơn một em bé có làn da căng mọng và hoàn hảo, 
nó thực sự vô cùng mỏng manh và dễ vỡ.

 Để duy trì sức khỏe và được nuôi dưỡng, nó cần được chăm sóc cẩn thận

®

®

làm mọi điều
kỳ diệu

®


