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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 

 

In Nature We Trust.  

Ανακούφιση, θρέψη και προστασία της ευαίσθητης  βρεφικής  επιδερμίδας με τα 

νέα προϊόντα της σειράς Jurlique Baby Care. 

Τα βρέφη είναι τα πιο πολύτιμα δώρα στη γη και γι’ αυτό η περιποίηση και η φροντίδα τους είναι 

εξαιρετικής σημασίας. Είναι γνωστό πως η εύπλαστη βρεφική επιδερμίδα είναι τόσο λεπτή και ευαίσθητη 

και φυσικά λιγότερο ανθεκτική στις χημικές ουσίες, τα αρώματα και άλλα συστατικά που συνήθως 

υπάρχουν σε σαπούνια και προϊόντα φροντίδας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεδομένα, η νέα μας φυτική σειρά για την περιποίηση της βρεφικής  

επιδερμίδας έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά από μια εξειδικευμένη ομάδα στη φροντίδα του δέρματος, με 

στόχο να καταπραΰνει, να θρέψει και να ανακουφίσει την ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα.  

Διασφαλίσαμε επίσης ότι η σειρά είναι ελεγμένη από παιδιάτρους και δερματολόγους και φυσικά 

απαλλαγμένη από σκληρές χημικές ουσίες, τεχνητά χρώματα και αρώματα – ώστε η χρήση των 

προϊόντων να μην σας προκαλεί καμία ανησυχία. 

 

 

 

Aπαλό σαμπουάν βρεφικής περιποίησης σώματος και μαλλιών  

Αυτό το εξαιρετικά ήπιο αφρόλουτρο σώματος δεν προκαλεί δάκρυα, 

καθαρίζει απαλά τα μαλλιά και την επιδερμίδα του μωρού. Είναι κλινικά 

αποδεδειγμένο ότι είναι αρκετά απαλό, ιδανικό για καθημερινή χρήση, 

χωρίς να απομακρύνει την απαραίτητη υγρασία από την επιδερμίδα του 

μωρού. 

▪ Εκχυλίσματα  Εχινάκειας και Βιολέτας: Καθαρίζουν απαλά την 

επιδερμίδα και τα μαλλιά του μωρού. 

▪ Εκχύλισμα ρίζας Μολόχας, πανσές και θρεπτικά φυτικά έλαια: 

Προσφέρουν βαθιά ενυδάτωση. 

▪ Εκχυλίσματα Καλέντουλας και χαμομηλιού: Ανακουφίζουν και ηρεμούν. 

200ml / Π.Λ.Τ €24,00 
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Βρεφική Καταπραϋντική και Ενυδατική κρέμα  

Απαλή και καταπραϋντική ενυδατική κρέμα, βοηθάει στη βαθιά 

ενυδάτωση της ξηρής και ευαίσθητης επιδερμίδας. Κατάλληλη για 

βρέφη ηλικίας ενός μήνα. Η θρεπτική αλλά μη λιπαρή φόρμουλά 

της απορροφάται γρήγορα αφήνοντας μια αίσθηση απαλότητας 

και χαλάρωσης στην επιδερμίδα του μωρού.  

▪ Έλαιο από αβοκάντο και σησαμέλαιο για θρέψη και προστασία  

▪ Oat Kernel για ανακούφιση της ξηρής επιδερμίδας  

▪ Εκχύλισμα καλέντουλας και χαμομηλιού: Θρέφει και 

καταπραΰνει την ξηρή επιδερμίδα 

100ml / Π.Λ.Τ €29,00 

 

 

Βρεφικό Χαλαρωτικό Λάδι Μασάζ  

Λάδι μασάζ με ελαφριά υφή, που σας επιτρέπει να συνδεθείτε με το 

μωρό σας με έναν υπέροχο τρόπο. Τα μη λιπαρά φυτικά έλαια 

ενυδατώνουν σε βάθος ενώ το καταπραϋντικό φυσικό του άρωμα 

προετοιμάζει το μωρό για ένα ευτυχισμένο  ύπνο. Το μίγμα αιθέριου 

ελαίου αποτελείται από Λεβάντα, Κέδρο, Γκρέιπφρουτ, Περγαμόντο, 

Δυόσμο, Γεράνι και Ylang Ylang, προσδίδοντας ένα καθαρό και 

φρέσκο φυσικό άρωμα που αφήνει στην επιδερμίδα μια αίσθηση 

απαλότητας και φρεσκάδας ενώ παράλληλα έχει χαλαρωτική 

επίδραση στο βρέφος.   

▪ Έλαιο Ηλίανθου: Θρέφει και προστατεύει την ξηρή επιδερμίδα 

▪ Σησαμέλαιο: Ανακουφίζει την ευαίσθητη επιδερμίδας του μωρού 

▪ Aγνό μίγμα αρωματικών ελαίων από λεβάντα, γεράνι και Ylang 

Ylang: Hρεμεί το μωρό και το βοηθά να αποκοιμηθεί. 

100ml / Π.Λ.Τ €25,20 

 

Σχετικά με τη Jurlique 

H Jurlique είναι η νούμερο 1 premium μάρκα φυσικής φροντίδας της επιδερμίδας στην Αυστραλία* και 

κατέχει ηγετική θέση στη φυσική φροντίδα του δέρματος για περισσότερο από 30 χρόνια. Σκοπός μας 

είναι να εμπνέουμε την ευεξία στους ανθρώπους μέσω της σύνδεσης με τη φύση.  

Διανομή 

Τα προϊόντα Jurlique στην Ελλάδα διανέμονται σε επιλεγμένα φαρμακεία, στα Carelab by Attica, στα 

καταστήματα Beautycom και στο www.jurlique.gr. 

 

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Distribrands A.Ε.  

Γραμμή καταναλωτή 210-8067190, www.jurlique.gr 

 

PR Agency 

CONCEPT Communication Strategies  

Γιώτα Χουλιαρά, yhouliara@conceptcom.gr  

Αντιγόνη Φιλιππίδου, afilippidou@conceptcom.gr 

Ερμίσα Γκοτζάι, egoxhaj@conceptcom.gr  

T: 2108021252 / W: conceptcom.gr 
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