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NIEUW

Verzorging voor
de gevoelige huid

Het beste uit de natuur
voor mama en baby
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De natuur schenkt ons nieuw leven
en alles om het te beschermen
Je bent zwanger. Een indrukwekkende periode in je leven die veel veranderingen met zich meebrengt. Je verantwoordelijkheid voor een nieuw
leven, je toekomstige rol als moeder en de veranderingen in je lichaam.
Weleda-producten voor zwangerschap en kraamtijd bieden een puur
natuurlijke, milde verzorging gedurende deze bijzondere negen maanden.
Bij de geboorte start de ontdekkingstocht in het leven van je baby.
Voor het eerst wordt je baby’s huid blootgesteld aan een heel andere
omgeving. Puur natuurlijke verzorgingsproducten, zonder synthetische
toevoegingen, geven de bescherming en verzorging die je baby nodig
heeft. Producten met uitsluitend natuurlijke ingrediënten, die op een
maatschappelijk verantwoorde en duurzame manier zijn gemaakt: zulke
producten biedt Weleda. Al meer dan 90 jaar.
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Veertig weken
in blijde verwachting
Natuurlijk wil je je kindje straks omringen met de beste zorg. Maar vergeet
jezelf niet. Het is even belangrijk om nu goed voor jezelf te zorgen. In
deze bijzondere periode is het fijn om de dagelijkse verzorging van je huid
af te stemmen op alle veranderingen, zodat je goed in je vel zit.
Dit komt ook je baby ten goede.
Je lichaam verandert. De huid van je
borsten en buik komt de komende
negen maanden flink onder druk te
staan. Geef je huid daarom extra
aandacht en verzorg haar met alle
zachtheid uit de natuur.
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Tip Zware of vermoeide benen tijdens de zwangerschap?
Venadoron verkoelt en verfrist.
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Voor mama’s
Zwangerschapsolie

Verzorgt intensief de gespannen huid
Deze lichte olie met een subtiele sinaasappelbloesem- en rozengeur houdt de gespannen huid soepel en zacht. Helpt de kans op striae te verkleinen. Te gebruiken vanaf het
prille begin van de zwangerschap tot drie maanden na de bevalling.
Striae

- 33%*

Gladheid van de huid

+ 92%*

Test uitgevoerd door een onafhankelijk instituut
* Na gebruik gedurende 6 maanden

Perineum Massageolie
Bereidt voor op de bevalling

Deze olie helpt de kans op inscheuren tijdens de bevalling te verkleinen. Zoete amandelolie en tarwekiemolie van de beste kwaliteit stimuleren de doorbloeding en verbeteren
de elasticiteit van de huid, die hierdoor beter mee kan bewegen tijdens de bevalling.
Meer informatie over het gebruik op weleda.nl / weleda.be.

Borstvoedingsmix BIO

Ondersteunt een ontspannen borstvoeding

DE-ÖKO-001
EU-landbouw

Deze kruidenthee helpt op natuurlijke wijze bij het op gang komen van de melkvorming.
Een uitgekiende kruidensamenstelling ondersteunt de productie van moedermelk en
zorgt ervoor dat de borstvoeding op een aangename en ontspannen manier kan verlopen.
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De geboorte van je baby is een heel bijzonder moment. Meteen bij het
eerste huidcontact, wanneer je baby op je buik wordt gelegd, is er die
natuurlijke, innige band. Door dit direct contact, ook tijdens de verzorging
of massage, voelt je baby zich veilig en geborgen.
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Calendula Baby:
pure zachtheid, vanaf de eerste dag
Als mama weet je van nature wat het beste is voor je baby. Met de puur
natuurlijke Calendula Baby verzorgingslijn krijgt je baby’s tere huidje het
beste van moeder natuur. Zorgvuldig geselecteerde natuurlijke ingre
diënten geven je kindje een zachte verzorging, warmte en bescherming,
en ondersteunen een gezonde en evenwichtige groei en ontwikkeling,
vanaf de eerste dag. Producten zonder synthetische toevoegingen, maar
mét voedende plantaardige oliën van zongerijpte zaden en vruchten,
pure etherische oliën en geneeskrachtige extracten, die de babyhuid niet
afsluiten, maar haar laten ademen.
Want niets is zo zacht, maar tegelijk ook zo teer als de babyhuid. Deze is
immers nog niet helemaal ‘af’. De huid is nog dun, wel vijf keer zo dun als je
eigen huid. De beschermende zuurlaag is nog niet helemaal ontwikkeld en
de opperhuid is nog niet volledig gesloten. Pas rond het vierde levensjaar
is de opperhuid helemaal ontwikkeld. Een Extra milde verzorging is dan
ook belangrijk.

9

Calendula, zorgvuldig geselecteerd
Calendula of ‘goudsbloem’ is de naamdrager en hoofdplant van onze
babyverzorging. Calendula staat al eeuwen bekend om haar verzachtende, zuiverende en verzorgende eigenschappen. Calendula verzorgt en
beschermt de huid, werkt verwarmend en ontspant.
Wij verwerken in onze producten uitsluitend gecertificeerde biologische Calendula. De planten worden op het beste moment geoogst en
verwerkt, zodat de actieve bestanddelen maximaal doeltreffend zijn. Zo
wordt de huid optimaal gevoed en verzorgd.
Overige natuurlijke ingrediënten: zie pagina 18.
Door het gebruik van 100% natuurlijke ingrediënten en het hoge bio-
aandeel in deze verzorgingsproducten, draagt ook het Calendula Baby
gamma het NATRUE-label. Dit internationaal erkende keurmerk voor
natuurverzorging is onze waarborg voor puur natuur.
Lees meer op pagina 26.
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Dagelijkse basisverzorging
Calendula Billenbalsem. Deze rijke crème verzorgt gevoelige billetjes. Huidvriendelijke wolwas en zinkoxide beschermen doeltreffend tegen vocht. Zoete amandelolie
en extract van goudsbloem en kamille verzorgen en verzachten de tere babyhuid.
Verzorgt de geïrriteerde huid en vermindert roodheid.

Calendula Verzorgende Olie. Deze zuivere lichaamsolie verzorgt intensief de tere
huid van je baby. Sesamolie en extract van goudsbloem verzachten en verzorgen de
babyhuid en omhullen haar met een warmtelaagje. Parfumvrij.
Ook geschikt voor het reinigen van de billetjes en voor massage.

Calendula Haar- en Bodyshampoo. Deze shampoo, met extract van goudsbloem,
reinigt mild de huid en het haar van je baby en vergemakkelijkt het kammen. Zoete
amandelolie beschermt tegen uitdrogen. Extra mild, prikt niet in de ogen.
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Aanvullende producten
Calendula Bodycrème. Deze rijke crème beschermt de tere huid van je baby. Extracten
van goudsbloem en kamille verzachten de babyhuid. De huidvriendelijke wolwas beschermt
tegen uitdrogen. Verzorgt schrale plekjes en voedt intensief.
Calendula Bodymilk. Deze zachte lotion verzorgt en hydrateeert de huid en ondersteunt

haar natuurlijke functies. Een extracten van goudsbloem en kamille verzorgen en beschermen
de tere huid van de baby. Amandelolie en sesamolie houden de huid zijdezacht en soepel.

Calendula Crèmebad. Deze romige badcrème bevat zoete amandelolie en sesamolie om
de huid van je baby zacht en soepel te houden en te beschermen tegen uitdroging.

14

Verzorging voor speciale momenten
Calendula Welterustenbad. Deze kruidige badmelk bevat heilzame ingrediënten die de

ontspannende werking van het badwater versterken en je baby tot rust brengen na een dag
vol indrukken. Extract van goudsbloem verzacht de huid. Wilde tijm helpt je baby’s lichaam te
verwarmen. Herstelt de balans en bevordert een goede slaap.

Calendula Gezichtscrème. Deze milde crème met extract van goudsbloem zorgt ervoor

dat de gezichtshuid van je baby zijdezacht aanvoelt. Huidvriendelijke wolwas en amandelolie
beschermen de tere babyhuid.

Calendula Weer en Windbalsem. Deze rijke, watervrije balsem beschermt de tere
gezichtshuid bij koud en guur weer. Zoete amandelolie en huidvriendelijke wolwas voeden de
huid en vormen een natuurlijk beschermend laagje zonder de huid af te sluiten.
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Badmoment
Het dagelijkse badritueel is een moment waar baby’s echt van genieten.
Water is het element dat baby’s nog goed kennen van toen ze in de buik
zaten. Het mag dan ook niet verwonderen dat baby’s blij worden van een
badje. Je kindje na het badje uitgebreid en zorgvuldig insmeren of masseren met zachte verzorgingsproducten, maakt het badritueel compleet.
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Tips voor jouw badritueel
Tip Is je baby onrustig? Een ontspannend lauwwarm badje met daarin een
scheutje Calendula Welterustenbad werkt rustgevend.

Tip Aanraking en huidcontact is heel belangrijk voor baby’s. Een zachte massage
met Calendula Verzorgende Olie helpt ze vertrouwd te raken met hun
lichaam. Bovendien voorkom je zo dat de huid uitdroogt.

Tip Droog je baby na het baden goed af om huidirritaties te voorkomen.

Smeer de billetjes vervolgens goed in met Calendula Billenbalsem voor extra
bescherming.

Wat andere mama’s zeggen
”Calendula voor baby’s in bad is echt super! Dus voor alle mama’s: doen!”
(Mariska, Nederland)

”Calendula Baby is zo ontegensprekelijk beter dan wat dan ook op de
markt voor baby’s en kids.”
(Lotte, België)

”TrendyMommy looooves de Calendula Haar- en Bodyshampoo!”
(trendymommy.nl)
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Onze Calendula Baby verzorging bevat
uitsluitend natuurlijke ingrediënten
Biologische Calendula (zie ook pagina 10) ondersteunt de ontwikkeling van een
gezonde, weerbare huid.

Biologische kamille verzacht de huid en voorkomt huidirritaties.
Plantaardige oliën van zongerijpte zaden en vruchten voeden en verzorgen
de gevoelige huid op milde wijze en laten haar ademen. Dit in tegenstelling tot minerale
oliën zoals vaseline en paraffine, die de poriën afsluiten.
Biologische zoete amandelolie vormt een natuurlijk beschermend laagje op de
huid.

Biologische sesamolie houdt de huid zacht en soepel, voedt haar met vitamine E
en beschermt tegen invloeden van buitenaf (natuurlijke antioxidant).

Bijenwas en wolwas vormen een beschermend laagje terwijl de huid toch blijft
ademen.

Plantaardige etherische oliën verzorgen de huid, werken ontstekingsremmend,
ontspannen en verwarmen, en zorgen voor een milde, aangename geur.
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Een milde geur
De typische geur werd ontwikkeld vanuit de holistische visie van Weleda,
die ervan uitgaat dat een goed verzorgingsproduct inwerkt op lichaam én
geest. Ontspannende en verzorgende etherische oliën hebben een rustgevend effect en geven een gevoel van geborgenheid, zonder de eigen
babygeur te maskeren.
19

20

Het beste uit de natuur
voor de gevoelige babyhuid

Nieuw

Speciaal voor de gevoelige babyhuid ontwikkelde Weleda Baby Sensitive,
een nieuw aanvullend assortiment natuurlijke verzorgingsproducten
voor de gevoelige babyhuid op basis van witte malva. De Baby Sensitiveproducten met witte malva verzachten de gevoelige huid vanaf de eerste
dag. Ze beschermen tegen invloeden van buitenaf, zorgen voor comfort
en dragen bij tot een gezond uitziende huid.
Voor de ontwikkeling van deze nieuwe producten werkte Weleda nauw
samen met verloskundigen, vroedvrouwen, apothekers en dermatologen.
Deze kennis werd gecombineerd met onze eigen expertise op het vlak van
babyverzorging, zelfzorg en geneesmiddelen.
Wist je dat een gevoelige huid meestal erfelijk is bepaald? Heb jij of heeft
je partner een gevoelige huid, dan is de kans groot dat dit ook bij je kindje
het geval is.
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Nieuw

Beschikbaar
vanaf half november 2013

Witte Malva Gezichtscrème

Witte Malva Gezichtscrème verzacht de gevoelige gezichtshuid. De crème verzorgt
intensief, hydrateert, voedt en beschermt tegen invloeden van buitenaf. Parfumvrij.

Witte Malva Bodymilk

Witte Malva Bodymilk met rijke textuur verzorgt en verzacht de gevoelige babyhuid en
heeft een weldadig effect. Parfumvrij.

Tip Gebruik Calendula Verzorgende Olie (ook parfumvrij) om de gevoelige huid
van je baby te reinigen. De olie mag rechtstreeks op de billetjes worden
gebruikt en kan ook in het badje.
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Witte malva,
voor natuurlijke zachtheid
Witte malva, ook bekend als ‘heemst’, is een plantje met delicate,
witroze bloemen dat al sinds de oudheid wordt gebruikt bij ontstekingen.
Extract van witte malva vormt een natuurlijke barrière tegen invloeden
van buitenaf en heeft een verzachtende werking bij irritaties en roodheid.
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Aandacht voor jezelf
Als mama verdien je het om nu en dan te genieten van tijd voor jezelf.
Ook voor jou enkele tips voor 100% natuurlijk genieten:
Tip Kom tot rust met Lavendel Ontspanningsdouche, -bad of -olie. Lavendel
heeft van nature een rustgevende werking.

Tip Puur douchen met een zinnenprikkelende douchecrème en je huid vervolgens verwennen met een bodylotion of huidolie van dezelfde geur:
Duindoorn, Citrus, Granaatappel of Wilde Rozen.

Tip Is je gezichtshuid door alle veranderingen uit evenwicht? Breng je huid in
balans en blijf stralen met Amandel Verzachtende Gezichtsverzorging.
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Behalve lichaams- en babyverzorging hebben wij een uitgebreid
assortiment puur natuurlijke zelfzorg- en gezondheidsproducten.
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NATRUE: keurmerk voor puur natuur
Puur natuur, gewaarborgd door het internationaal erkende keurmerk voor
natuurverzorging NATRUE.
uitsluitend 100% natuurlijke ingrediënten

100% natuurlijke ingrediënten met minimaal aandeel
van 70% aan biologische ingrediënten

100% natuurlijke ingrediënten met minimaal aandeel
van 95% aan biologische ingrediënten

Kijk op www.natrue.org voor meer informatie.
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Weleda, pionier in natuuren biocosmetica sinds 1921
Hoe wij onze kwaliteit garanderen, zetten we even op een rijtje:

Geproduceerd met 100% natuurlijke ingrediënten

»» Een maximaal aandeel planten uit de gecertificeerde biologische teelt of via wildpluk
uit ecologisch gecertificeerde gebieden
»» Natuurlijke essentiële oliën
»» Formules zonder synthetische kleur- of geurstoffen, ftalaten, parabenen of andere
synthetische conserveringsmiddelen, noch minerale oliën

Een strenge kwaliteitscontrole

»» NATRUE garantielabel: het strengste internationale keurmerk dat natuur- en
biocosmetica definieert
»» Dermatologisch getest

Gemaakt met respect voor de planeet

»» Recyclebare verpakkingen
»» Ecologische verwerking van de afvalstoffen
»» Klimaatneutrale bedrijfsvoering
»» Lid van UEBT - Union for Ethical Biotrade: internationale nonprofitorganisatie die focust op biodiversiteit en eerlijke handel
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Kijk op www.weleda.nl en www.weleda.be voor alle informatie
en acties, om je in te schrijven op onze nieuwsbrief, of voor een
verkooppunt in de buurt.
In harmonie met mens en natuur.

Je vindt ons ook op facebook

V.U. : Lieve Van der Borght, Ambachtenlaan 8, 3001 Heverlee

Since 1921

