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برند کلوران توجه ویژه ای به دنیای کودکان دارد، با توجه به این که پوست کودکان از بدو 
تولد به محصوالت مراقبتی خاص و مناسب احتیاج دارد، از این رو برند کلوران زیرمجموعه ای 

با عنوان کلوران ِب ِب را برای پوست حساس و شکننده کودکان پیشنهاد می کند. 

اساس کلوران ِب ِب:
احساسات لطیف کودکانه)EMOTION(: با توجه به این امر که کودکان و نوزادان روز به روز با 
استفاده از حس بویایی و المسه خود، دنیای اطرافشان را بیشتر و بیشتر درک می کنند، 
برند کلوران ِب ِب سعی کرده است تا از رایحه های بسیار مالیم شیرین، آرامش بخش و 
غیر حساسیت زا در محصوالت خود استفاده کند تا بتواند احساسات کودکانه را برانگیزد. 
چربی  و  سنگینی  حس  ایجاد  بدون  و  سریع  جذب  با  محصوالت  این  سبک  بسیار  ساختار 
ناخوشایند روی پوست، یک رابطه تنگاتنگ و تماس مستمر بین پوست مادر و کودک برقرار 

می کند.

گیاه  ِب  ِب  کلوران  البراتوارهای   :)NATURAL EFFICACY(موثر گیاهی  ترکیبات  از  استفاده 
کالندوال یا گل همیشه بهار را با خواص التیام بخش، ضدالتهاب، محافظت کننده و ترمیم 
کننده، برای پوست حساس و شکننده کودکان و نوزادان انتخاب کرده است. گیاه کالندوال 
مورداستفاده در این البراتوارها در غرب و جنوب غربی فرانسه در مکانی کامال محافظت 
شده از هرگونه آلودگی رشد می کند و در پرورش این گیاه، از کمترین میزان کود شیمیایی 
و آفت کش استفاده شده و برای حفظ کیفیت مواد موثر این گیاه، به شیوه دستی برداشت 
محصول انجام می شود. در نتیجه عصاره حاصل، دارای حداکثر کارایی و حداقل عوارض 

جانبی می باشد.
امنیت و بی ضرر بودن محصوالت)SAFETY(: تمام محصوالت کلوران ِب ِب هایپوآلرژن بوده 
باشند و در کلینیک های  اطفال می  تایید جامعه درماتولوژیست ها و متخصصین  و مورد 
الکل،  از  محصوالت  این  در  شوند.  می  توصیه  دنیا  سراسر  کودک  مادرو  از  مراقبت 
غیر  دارنده  نگه  مواد  سایر  و  فتاالت  پارابن،  مجاز،  غیر  های  رنگ  روغنی،  های  اسانس 
مجاز برای پوست کودکان استفاده نشده است. تمام محصوالت کلوران ِب ِب قبل از ورود 
)Quality Control( قرار می گیرند تا با  به بازار، طی 10 مرحله تحت فرایند کنترل کیفیت 

اطمینان بیشتری از نظر کیفیت باال، به بازار ارائه شوند.
جامعه هدف کلوران ِب ِب:

پوست حساس و شکننده کودکان و نوزادان از بدو تولد تا 3 سالگی
فلسفه کلوران ِب ِب:

پوست کودکان یکی از حساس ترین نوع پوست می باشد. البراتوارهای کلوران ِب ِب با در 
نظر گرفتن این میزان حساسیت، فرموالسیون هایی بسیار کارآمد با پایه طبیعی و حداقل 

عوارض جانبی جهت مراقبت و بهداشت پوست کودکان ارائه می دهد. 
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نوزادان  و  کودکان  پوست  اپیدرم   :)Thin & fragile epidermis(شکننده و  نازک  اپیدرم 
از 4 الیه تشکیل شده ولی به علت ناقص بودن فرایند کراتینیزاسیون و نازک بودن 
را  کاملی  دفاعی  سد  نقش  تواند  نمی  کورنئوم(،  )استراتوم  خارجی  الیه  حد  از  بیش 
برای پوست ایفا کند. از طرف دیگر باال بودن نسبت سطح پوست به وزن بدن کودکان 
و نوزادان، احتمال ریسک مسمومیت ها و حساسیت های پوستی را افزایش می دهد. 
جذب  و  باال  پذیری  نفوذ  سبب  نوزادان  و  کودکان  شکننده  و  نازک  اپیدرم  نتیجه  در 

سریع تر مواد نسبت به پوست بزرگساالن می شود.
متفاوت بودن الیه هیدرولیپیدی پوست)Different hydrolipidic film(: به علت نقص در فعالیت 
غدد عرق، تنظیم دمای بدن به صورت کامل و کارامد انجام نمی شود و از طرف دیگر به 
علت کم کاری غدد چربی و کاهش الیه محافظ چربی بین سلول های پوستی، تبخیر آب پوست 
الیه هیدرولیپیدی  بودن  متفاوت  نتیجه  در  افتد.  می  اتفاق  بیشتری  مقدار  و  با سرعت 

پوست کودکان و نوزادان سبب خشکی بیش از حد پوست می شود.
ظرفیت بافری پایین پوست)Low buffering capacity(:      پوست نوزاد در بدو تولد خنثی 
می باشد، با افزایش سن، pH کمی اسیدی می شود. ظرفیت بافری پایین پوست کودکان و 
نوزادان سبب تحریک پذیری باالی آن شده، پوست خشک، مستعد حساسیت و التهاب در 

اثر استفاده از صابون ها و سایر عوامل شوینده قلیایی می شود.
و  استریل  نوزاد  پوست  تولد  بدو  در   :)Inadequate microbial flora(ناکامل میکروبی  فلور 
سطح  در  شدن  کلونیزه  به  شروع  میکروبی  فلور  سپس  باشد،  می  باکتری  هرگونه  فاقد 
پوست می کند ولی به علت ناقص بودن فرایند کلونیزاسیون، پوست به طور کارامد قادر 
به دفاع از خود در برابر عفونت های باکتریایی نمی باشد. درنتیجه ریسک ابتال به عفونت های 

پوستی افزایش می یابد.

pH

مشخصات پوست کودک        
The skin of babies/delicateness to be considered 
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آب پاک کننده میِسالر کودک
Cleansing micellar water

نواحی  کردن  پاک  برای  مناسب  مالیم،  صابونی  غیر  کننده  پاک 
بدون  و...(،  پوشک  )ناحیه  بدن  و  پوست صورت  و حساس  ظریف 

به آبکشی نیاز 
پاک کننده باقیمانده سایر کرم های مرطوب کننده، ضد 

سوختگی و...
با  پوست  التهاب  ضد  و  کننده  محافظت  بخش،  التیام 

داشتن عصاره کالندوال
تامین رطوبت مورد نیاز پوست با داشتن گلیسرین

از  جلوگیری  برای  فشاری،  پمپ  با  خاص  بندی  بسته 
ریختن و هدر رفتن محصول

تایید  مورد  الکل،  فاقد  و  هایپوآلرژن  فرموالسیون 
متخصصین اطفال و درماتولوژیست ها

ترکیبات: عصاره کالندوال، گلیسرین و پاک کننده های 
غیر صابونی فوق مالیم.

روش مصرف: یک پنبه یا پد تمیز را به مقداری 
از آب میِسالر آغشته کنید، سپس صورت و 

بدن را پاک کنید.
)توجه کنید که نواحی دارای چین خوردگی 
خشک  کامال  محصول،  این  مصرف  از  بعد 

شوند.(
500ml CLEANSING RITUAL
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ژل شوینده سر وبدن کودک
Gentle foaming gel

شوینده فاقد صابون 2 در 1 سر و بدن کودک )قابل 
استفاده از بدو تولد(

تحریک  و  التهاب  ضد  بخش،  التیام  خواص  دارای 
پوست سر و بدن با داشتن عصاره کالندوال

جلوگیری  و  شده  تقویت  باکتریال  آنتی  اثر  دارای 
و  کالندوال  عصاره  داشتن  با  پوستی  های  عفونت  از 

شوینده های غیرصابونی فوق مالیم حاوی زینک
مواد  سایر  و  پارابن  صابون،  رنگ،  فاقد  فرموالسیون 

نگه دارنده حساسیت زا
مورد تایید متخصصین اطفال، چشم و درماتولوژیست ها
غیرصابونی  شوینده  پایه  و  کالندوال  عصاره  ترکیبات: 

فوق مالیم حاوی زینک.
ژل  از  مقداری  استحمام،  جهت  مصرف:  روش 

را روی پوست سر و بدن قرار داده، پس از 
کمی ماساژ، آبکشی کنید.

200ml PLEASURABLE BATH TIME
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شامپو مالیم کودک
Gentle detangling shampoo

شوینده سر فوق مالیم، مناسب موهای ظریف و نازک 
کودکان، بدون ایجاد حس سوزش در چشم

داشتن  با  سر  کف  تحریک  و  خارش  ضد  التهاب،  رفع 
عصاره کالندوال

مالیم  داشتن شوینده  با  باکتریال  آنتی  خاصیت  دارای 
غیرصابونی حاوی زینک

ضــدالکتریسیته ساکن موها، نــــرم کــننده و ضـــد گره 
خوردگی موها با داشتن پلیمرهای کاتیونی

فرموالسیون هایپوآلرژن، فاقد صابون، پارابن و فنوکسی 
اتانول

غیرصابونی  شوینده  پایه  کالندوال،  عصاره  ترکیبات: 
کاتیونی  پلیمرهای  و  زینک  حاوی  مالیم  فوق 

ضدالکتریسیته ساکن.
از  مقداری  استحمام،  جهت  مصرف:  روش 
شامپو را روی مو و کف سر قرار داده، پس 

از کمی ماساژ، آبکشی کنید.

200ml PLEASURABLE BATH TIME
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بالم التیام بخش کالندوال
Calendula soothing balm

التیام بخش، ضد التهاب و رفع قرمزی و تحریک پوست 
کاهش دهنده انواع تحریکات پوستی ناشی از آفتاب سوختگی، گزش 

حشره، انواع حساسیت ها از جمله حساسیت فصلی و... 
با داشتن عصاره تغلیظ شده کالندوال

مناسب برای پوست بسیار خشک و ترک خورده با داشتن 
گلیسرین

F تقویت الیه هیدرولیپیدی پوست با داشتن ویتامین
برابر  در  پوست  از  کننده  محافظت  و  اکسیدان  آنتی 
با  و...  آلودگی  نورآفتاب،  مانند  خارجی  مهاجم  عوامل 

E داشتن ویتامین
مواد  و  پارابن  اسانس،  فاقد  هایپوآلرژن،  فرموالسیون 

نگه دارنده حساسیت زا
اجازه  که  موضعی  استعمال  برای  مناسب  بندی  بسته 

از خروج آن  تیوب پس  به داخل  را  برگشت کرم 
نمی دهد.

تــرکیبات: عــصاره تـــغلیظ شده کـــالندوال، 
ویتامین E,F و گلیسرین.

روش مصرف: روزانه 2 تا 3 بار روی نواحی 
مورد نظر پوست ماساژ دهید.

40ml SOOTHING BABY CARE
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کرم مغذی ُکلد کرم کودک
 Nutrition cream with cold cream

تغذیه کننده عمقی، رطوبت رسان و تقویت کننده الیه هیدرولیپیدی 
پوست با تامین ُامگا 3 و 6 موجود در روغن کاِملینا

و  صورت  خشک  خیلی  و  خشک  پوست  مـناسب 
بدن کودک

درماتیت  یا   cradle cap درمان  در  مکمل  عنوان  به 
سبوره نوزادی

التیام بخش، محافظت کننده و ضد التهاب با داشتن 
عصاره کالندوال

ایجاد الیه محافظ برای جلوگیری از تبخیر آب پوست و 
محافظت در برابر عوامل مهاجم خارجی مثل نورآفتاب، 

باد، سرما و... با داشتن روغن کاِملینا
فرموالسیون هایپوآلرژن و فاقد پارابن

ترکیبات: روغن کاملینا، عصاره کالندوال، ُکلد کرم 
و گالیکول.

کرم  از  مقداری  بار   2 روزی  مصرف:  روش 
را روی پوست تمیز صورت و بدن کودک به 

آرامی ماساژ دهید تا جذب شود.

40ml NUTRITION FOR BABY SKIN
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کرم مرطوب کننده ویتامینه کودک
Vitamin-based moisturizing cream

مرطوب کننده و رفع خشکی پوست، تغذیه کننده و تامین ویتامین های 
مورد نیاز پوست

مناسب پوست دست، صورت و بدن دهیدراته، خشک 
و حساس کودک

ساختار کرمی سبک و غیرچرب با جذب سریع
التیام بخش، ضدالتهاب و محافظت کننده از پوست با 

داشتن عصاره کالندوال
 ،F تقویت الیه هیدرولیپیدی پوست با داشتن ویتامین

کره کاریته و روغن کارتام
عوامل  برابر  در  کننده  محافظت  و  اکسیدان  آنتی 
E مهاجم خارجی مانند نورآفتاب و... با داشتن ویتامین

فرموالسیون هایپوآلرژن، فاقد الکل و پارابن
ترکیبات:عصاره کالندوال، ویتامین E,F، کره کاریته، 

روغن کارتام و گلیسرین.
کرم  از  مقداری  بار   2 روزی  مصرف:  روش 
را روی پوست تمیز صورت و بدن کودک به 

آرامی ماساژ دهید تا جذب شود.

200ml HYDRATION FOR BABY SKIN
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روغن ماساژ کالندوال کودک
Calendula massage oil

معدنی  های  روغن  )فاقد  گیاهی  های  روغن  کمپلکس   %98 حاوی 
سنگین و حساسیت زا(

ایده آل برای ماساژ صورت و بدن کودک )از بدو تولد تا 3 سالگی(
مورد  رطوبت  تامین  و  کننده  تغذیه  کننده،  ریلکس  

پوست نیاز 
ایجاد حس نرمی، لطافت و رفع هرگونه زبری و خشکی 

پوست کودک
تقویت الیه هیدرولیپیدی پوست با داشتن روغن های 

مغذی کارتام، جوجوبا، آووکادو و روغن بادام شیرین
التیام بخش و ضد تحریک با داشتن عصاره کالندوال

دارنده  نگه  مواد  سایر  و  پارابن  رنگ،  اسانس،  فاقد 
حساسیت زا

روغن  کارتام،  روغن  کالندوال،  عصاره  ترکیبات: 
جوجوبا، روغن آووکادو و روغن بادام شیرین.
روی  را  روغن  از  قطره  چند  مصرف:  روش 

تا  داده  ماساژ  کمی  ریخته،  خود  دستان 
پوست  آرامی  به  سپس  شود،  گرم  روغن 

صورت و بدن کودک را ماساژ دهید.

100ml RELAXING MASSAGE CARE FOR BABY

        نکاتی در مورد ماساژ کودک: .بهترین زمان ماساژ صبح، شب و یا بعد از تمیز کردن کودک می 
باشد و از ماساژ دادن کودک بعد از غذا خوردن و یا در حالت بیماری بپرهیزید. .محیط ماساژ کودک 
بایستی آرام، ساکت با نور مناسب باشد، دمای اتاق بهتر است حدود 25 درجه سانتی گراد باشد و محل 
.فرد ماساژ دهنده بایستی دست های تمیز، فاقد  قرارگیری کودک به گونه ای باشد که ُسر نخورد. 
زیورآالت و با ناخن های کوتاه داشته باشد. .برای نوزاد تازه متولد شده، مدت زمان ایده آل برای ماساژ 

دادن 5 دقیقه می باشد، در حالی که برای سنین 1 ماه به باال 10 دقیقه و حتی بیشتر می تواند باشد.
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پماد ِاریتِیل
Eryteal pommade

ترمیم کننده، التیام بخش و رفع سوختگی پای کودک ناشی از ادرار 
و مدفوع

آنتی باکتریال و جلوگیری از عفونت پای کودک با داشتن 
CICA-ZINC® کمپلکس انحصاری

رفع سوزش، قرمزی و هرگونه تحریک پوستی
اثر محافظت کننده با ماندگاری باالی پماد روی پوست در 

فواصل بین دو پوشک
تقویت الیه هیدرولیپیدی پوست و حفظ نرمی  ولطافت 

پوست
فرموالسیون هایپوآلرژن، فاقد اسانس، رنگ و پارابن

 .CICA-ZINC COMPLEX® ،ترکیبات: عصاره کالندوال
بار الیه  از تعویض پوشک، هر  بعد  روش مصرف: 

نسبتا ضخیمی از پماد را روی پوست کامال تمیز 
پوشک  ناحیه  در  خصوصا  کودک،  خشک  و 
استفاده  ماساژ  حداقل  با  خوردگی  چین  و 

کنید.

75g ESSENTIAL ROUTINE FOR DIAPER CHANGING


