
Naturlig pleje til sensitiv baby- og børnehud



2

Bioskin Junior
Prisnomineret hud- og badepleje til babyer og børn

Bioskin Junior-serien er dermatologisk testet og er velegnet til at lindre 
og behandle hud med tørhed, eksem, psoriasis og andre hudirritationer. 

Produkterne vil fodre huden med de sunde næringsstoffer og mineraler, 
den har brug for, for at få styrke og være i bedre stand til at modstå 
tørhed, kløe og rødme.

Produkterne er fri for:

• farvestoffer
• parabener & MI
• mineralske olier & silikoner
• veganske ingredienser
• syntetiske skummidler (SLS/SLES)
• aluminium & lanolin
• binyrebarkhormon





Bioskin Junior Daily Nourishing Spray
Bioskin Junior Daily Nourishing Spray er et værdifuldt produkt til 
forældre med babyer og børn, der lider af eksem og tørhed, eller som  
blot ønsker naturlig og effektiv pleje.

• Sprayen gør produktet let at anvende, da den ikke fedter og er 
nem at påføre. Væsken trænger dybt ned i huden og fodrer den 
med alle de næringsstoffer, den har brug for, for at blive stærkere 
og sundere. 

• Trænger hurtigt ind og fedter ikke 

• Lindrer øjeblikkeligt kløe og tørhed 

• Havtorn tilfører huden effektive fedtsyrer, og lavendel virker 
beroligende og lindrende 

• Velegnet til hud med psoriasis, udslæt eller andre hudallergier 

• Vi anbefaler at bruge sprayen sammen med Bioskin Junior 
Outbreak Rescue Cream for at opnå den bedste effekt

Indhold:
100 ml - pris kr. 189,00
250 ml - pris kr. 279,00

Anvendelse:
Påfør minimum 3-4 gange om dagen på de berørte områder. Reducer 
brugen af produktet, i takt med at huden får det bedre.

Når huden er vendt tilbage til relativ normalitet, anbefales det at 
fortsætte brug minimum 2-3 gange pr. uge for at vedligeholde.

Når Daily Nourishing Spray påføres i ansigtet, anbefales det at spraye 
produktet på en vatrondel og derefter påføre på det huden.
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Bioskin Junior Outbreak Rescue Cream
Bioskin Junior Outbreak Rescue Cream er skabt til de små, hvis 
hud har brug for lidt mere beskyttelse og hydrering. Denne SOS-
redningscreme beroliger og understøtter den tørre, kløende og 
irriterede hud.

• Cremen indeholder 10 forskellige naturlige olier og ekstrakter 

• Zeolit, vulkansk mineral, der beskytter huden, og Jojobaolie, der 
tilfører huden fugt og plejer 

• Lindrer kløe, irritation og rødme på huden øjeblikkeligt 

• Velegnet til babyer og børn, der kan være tilbøjelige til eksem, 
udslæt og andre hudallergier 

• Vi anbefaler at bruge Rescue Cream sammen med Daily 
Nourishing Spray til alvorlige tilfælde eller tør eksem og allergisk 
udsat hud 

• En prikkende fornemmelse kan muligvis opleves i starten, men 
aftager hurtigt - det betyder blot, at produktet ”arbejder”

Indhold:
  50 ml - pris kr. 179,00
150 ml - pris kr. 229,00

Anvendelse:
Påfør minimum 3-4 gange om dagen på de berørte områder.
Reducer brugen af produktet, i takt med at huden får det bedre.

Når huden er vendt tilbage til relativ normalitet, anbefales det 
at fortsætte brug af produktet minimum 2-3 gange pr. uge for at 
vedligeholde hudens udtryk. Påfør produktet på en vatrondel, og påfør 
derefter vatrondellen på huden.
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Bioskin Junior Shampoo
Bioskin Junior Shampoo er specielt udviklet til børn, der har tør og 
følsom hud. Denne naturlige, lavtskummende shampoo fugter, nærer 
og understøtter en tør og irriteret hovedbund under hårvask.

• Indeholder morgenfrue, som har en helende effekt på huden, og 
lavendel, som er beroligende og nærende 

• Indeholder ikke syntetiske skummidler og skummer derfor ikke. 
Shampooen indeholder kun naturlige ingredienser, da det er bedst 
til den sarte hud 

• Velegnet til børn, der har tendens til eksem, psoriasis, dermatitis 
eller andre hovedbundsirritationer 

• Godt supplement til Daily Nourishing Spray og Outbreak Rescue 
Cream for at opnå den bedste effekt

Indhold:
200 ml - pris kr. 179,00

Anvendelse:
Når børn lider af tør hud eller irriteret hovedbund, anbefaler vi at 
forsøge at holde vandet på en lunken temperatur, da meget varmt vand 
kan have en udtørrende effekt. 

Påfør shampooen i fugtet hår, og lad den sidde i et par minutter.  
Skyl håret, og brug shampooen igen, hvis det ønskes.
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Bioskin Junior Face & Body Wash
Bioskin Junior Face & Body Wash er specielt udviklet til de små, der 
har tør og følsom hud. Denne naturlige, lavtskummede ansigts- og 
kropsvask fugter en, når man er i kontakt med vand. 

• Indeholder morgenfrue, som har en helende effekt på huden, og 
lavendel, som er beroligende og nærende 

• Velegnet til børn, der har tendens til eksem, psoriasis, dermatitis 
eller andre hovedbundsirritationer 

• Indeholder ikke syntetiske skummidler og skummer derfor ikke. 
Produktet indeholder kun naturlige ingredienser, da det er bedst til 
den sarte hud 

• Godt supplement til Daily Nourishing Spray og Outbreak Rescue 
Cream for at opnå den bedste effekt

Indhold:
200 ml - pris kr. 179,00

Anvendelse:
Når børn lider af tør hud eller irriteret hovedbund, anbefaler vi at 
forsøge at holde vandet på en lunken temperatur, da meget varmt vand 
kan have en udtørrende effekt.

Påfør produktet på fugtig hud, og lad den sidde i et par minutter. Skyl 
af, og brug igen, hvis det ønskes.
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Bioskin Junior Bath Milk
Bioskin Junior Bath Milk er en bademælk specielt udviklet til børn, 
der har tør og følsom hud. Denne naturlige, ikke-fedtende bademælk 
fugter, nærer og understøtter den tørre, irriterede hud under bad.

• Ingredienser som aloe vera, solsikke og morgenfrue er gavnlige, 
da huden kan genvinde styrken – selv under badning 

• Velegnet til børn, der har tendens til eksem, psoriasis, dermatitis 
eller andre hovedbundsirritationer 

• Indeholder ikke syntetiske skummidler og skummer derfor ikke. 
Shampooen indeholder kun naturlige ingredienser, da det er bedst 
til den sarte hud 

• Godt supplement til Daily Nourishing Spray og Outbreak Rescue 
Cream for at opnå den bedste effekt.

Indhold:
200 ml - pris kr. 179,00

Anvendelse:
Når børn lider af tør hud eller irriteret hovedbund, anbefaler vi at 
forsøge at holde vandet på en lunken temperatur, da meget varmt vand 
kan have en udtørrende effekt.

Brug omkring 3 låg i badet, men brug gerne mere, hvis det ønskes.
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