
  

 

  

 

De meest zuivere babydoekjes ter wereld  
 

Omschrijving:  Zuivere & handige Babydoekjes 

   “het beste alternatief voor washandje met water” 

Indicatie:    

- voor de meest gevoelige babyhuid: prematuren en baby’s 

- voor billetjes, mondjes en handjes 

Eigenschappen:  

- 100% veilig te gebruiken door afwezigheid van chemicaliën 

- kwaliteitsgaranties en aanbevelingen van huid- en allergieorganisaties uit 

verschillende werelddelen 

- aanbevolen door vroedvrouwen 

Samenstelling: - met slechts 2 ingrediënten: 99.9% water en 1 druppel pompelmoes-extract 

- Iers bronwater: wordt gezuiverd via een proces dat de moleculaire samen-

stelling van het water herschikt , waardoor er meer energie vrijkomt en dit 

resulteert in een gesteriliseerd doekje alsook een oppervlaktespanning van 

het water dat verandert , waardoor WaterWipes een uniek zacht gevoel ” aan 

de huid geeft 

- vloeibaar pompelmoesextract: afkomstig van pitten, pulp en witte vliezen. 

Met meervoudige werking: huid verzorgend, hydraterend,  antimicrobieel en  

vermindert ontstekingsreacties op de huid 

- vrij van alcohol, parfum en bewaarmiddelen : verkleinen daardoor het risico 

op uitdroging van de huid met als mogelijk gevolg dermatitis door contact of 

allergie 

 

Gebruik: - door afwezigheid van bewaarmiddelen, hebben WaterWipes een uiterste 

houdbaarheidsdatum. Wij raden u aan het pakje binnen 15 maanden na de 

productiedatum te openen en het binnen 1 maand te gebruiken. De 

productiedatum en uiterste houdbaarheidsdatum staan op de achterzijde 

van het pakje vermeld. 



- knip nooit een pakje open en bewaar de doekjes ook nooit in een andere 

verpakking , omdat dit de integriteit van het pakje kan schaden en 

verkleuring kan optreden 

- omdat er geen chemicaliën gebruikt worden om de vloeistof aan de 

doekjes te “ binden ”, kan het WaterWipes water soms naar de bodem 

van het pak zakken , waardoor de bovenste doekjes een beetje droog 

aanvoelen . Houd het pakje gewoon even ondersteboven en knijp er een 

paar keer in om het water gelijkmatig te verdelen 

- er wordt niet aangeraden om WaterWipes in een doekjesverwarmer of 

doekjeshouder te plaatsen. Het gaat om een vers product dat op een 

koele droge plek moet blijven. 

- WaterWipes mag niet in het toilet gedeponeerd worden, aangezien 

slechts 20% biologisch afbreekbaar. Een 100% afbreekbare formule is in 

ontwikkeling... 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


