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За вашите малки съкровища
с любов









бебо Шампоан за коса и тяло с нова формула. Подходящ както за новородени и кърмачета, така 
и за деца и възрастни с чувствителна кожа и скалп. Нова формула за нежно почистване на 

бебешката и детска кожа и коса с усещане за богато обгрижване.  Кремообразната пяна измива 
деликатно, запазвайки баланса на липидите и кожното рН. Специални иновативни съставки 
защитават от изсушаване и раздразнения, като възстановяват и поддържат кожната бариера. 
Предпазва скалпа от появата на крусти (млечни корички при бебетата) и улеснява разресването. 

Не дразни очите. Не дразни очите. 98% натурален продукт. Формула без сълзи. За ежедневна употреба. 



75 мл

бебо Крем против кожни раздразнения с нова формула. Вълшебникът на здравата кожа - 
предпазва от раздразнения, укрепва кожната бариера, повишава кожната устойчивост. 

Кремът против кожни раздразнения е предназначен за бебета и малки деца с нетолерантна кожа, 
която лесно се дразни от външни фактори. Подходящ както за уязвимите кожни гънки, така и за 
цялото тяло, той предпазва от зачервяване, напукване и сухота. Специалният състав подсилва 
синтеза на важни липиди, които осигуряват дълготрайна хидратация и туширане на възпаления. 
Ползван ежедневно, кремът укрепва бариерната функция на кожата и повишава нейната Ползван ежедневно, кремът укрепва бариерната функция на кожата и повишава нейната 
устойчивост. Леката формула гарантира лесно разнасяне и попиване без остатък. 

98% натурален продукт. Подходящ за чувствителна и суха кожа. 



бебо Крем при подсичане 40 мл
без вода. .

бебо Крем при подсичане с нова формула без вода за оптимална ежедневна грижа в зоната на 
пелените. Кремът против подсичане на бебо е специално формулиран да изолира кожата от влага 
и да предпазва от възпаления и зачервяване. Цинковият оксид има защитно действие, невенът 
успокоява, а патентованият фосфолипиден комплекс стимулира синтеза на ключови липиди за 
здрава кожа. Продуктът се топи при контакт с кожата, което позволява лесно разнасяне и попиване 

без бели следи. Редовната употреба спомага за предпазване от подсичане.
100% натурален продукт100% натурален продукт. 



бебо Масажно олио 150 мл

бебо Масажно олио с нова формула за подхранване и успокояване на бебешката кожа от деня на 
раждането. С екстракт от невен и масло от моринга, известно като „кожно масло”, обгрижва и 
омекотява, предпазва от лющене и сухота. Олиото засилва синтеза на ключови липиди в 
епидермиса, с което поддържа кожата овлажнена и устойчива към сърбеж и раздразнения. 
Внимателно нанесено, улеснява отстраняването на бебешки крусти от скалпа. Адаптираната 

спрей-помпа гарантира пълен контрол при дозирането. 100% натурален продукт. Подходящо при
 чувствителна кожа, склонна към сухота. чувствителна кожа, склонна към сухота.



200 мл

бебо Подхранващо мляко с нова 
формула, за възстановяване на 

кожната бариера при бебета и деца. 
Активно подхранва чрез стимулиране 
синтеза на ключови липиди в 

епидермиса. Осигурява оптимална 
хидратация и защита от напукване и хидратация и защита от напукване и 

сухота.

 Екстрактът от невен предпазва 
от раздразнения. Продуктът създава 
траен защитен филм, който действа 
като втора кожа, без да пречи на 

естествените процеси.
98% натурален продукт. Подходящ 
за чувствителна и склонна към сухота за чувствителна и склонна към сухота 
кожа. За всекидневна употреба.





Специалната формула срещу суха кожа, обогатена с екстракт от невен, защитава деликатната бебешка
кожа от студ, вятър и влажно време. Благотворното действие на невена се допълва от фосфолипиден 
комплекс, който създава защитен слой върху кожата и я предпазва от дехидратиране и напукване, 
като придава усещане за копринена мекота. 98% натурален продукт, pH – балансиран, с бързо 

попиваща, нежна текстура. Подходящ за цялото семейство.

бебо Крем срещу суха кожа при вятър и студ
50 мл



бебо Слънцезащитен крем за бебета и деца SPF 50+ 
150мл

Слънцезащитният крем бебо осигурява широкоспектърна защита, съобразена със 
специалните потребности на бебешката и детска кожа. Внимателно подбраните UV 
филтри предпазват ефективно от слънчево изгаряне и оксидативен стрес. Добавен е 
включително и филтър за защита в UVA II зоната, в която повечето филтри не работят. 
Конкретът от невен нежно успокоява и регенерира деликатната кожа, а богатият 
емолиентен състав я подхранва и омекотява. Благодарение на елегантната си 

кадифена консистенция, продуктът се разнася лесно по цялото тяло. Попива, без да кадифена консистенция, продуктът се разнася лесно по цялото тяло. Попива, без да 
оставя бели следи и петна. Формула с много висока водоустойчивост. 
Дерматологично тестван в Institute of Skin and Product Evaluation, Италия.



бебо Мляко за след слънце 150млбебо Мляко за след слънце 150мл

бебо Гел за след слънце 150мл

Млякото за след слънце активно възстановява кожата на бебето и детето след 
въздействие на ултравиолетови лъчи. Обогатено с ценно масло от моринга и екстракт 
от малинови семки с високо съдържание на омега 6 и 3 есенциални мастни киселини, 

то ускорява регенерацията на епидермиса и укрепва кожната бариера. 

 Продуктите са подходящи за цялото семейство.

Лек, прозрачен гел, предназначен за успокояване и охлаждане на нежната детска кожа
след слънце. Гелът има траен овлажняващ ефект с усещане за свежест.



Без аромат

Без оцветители

Натурлни съставки

Отлична чистота и хигиена

Безопасно и ефективно измиване на бебешки 
бутилки, биберони и аксесоари
Безопасно и ефективно измиване на бебешки 
бутилки, биберони и аксесоари

Подходящ за цялото семейство

Със своите натурални съставки, осигурява безопасно и ефективно измиване на бебешки бутилки,
биберони и аксесоари. С формула за умерено разнасяне, отмива се много лесно и не оставя следи.

Без аромат, без оцветители.

бебо Препарат за бебешки съдове и аксесоари 400 мл



Без аромат

Без оцветители

Подходящ за цялото семейство

Натурлни съставки

Отлична чистота и хигиена

Мултифункционален препарат за почистване 
на всички миещи се повърхнсти

Подходящ за твърди и полутвърди повърхности. Удобен мултифункционален препарат за почистване, 
който ви осигурява отлична чистота и хигиена на всички миещи се повърхности в обкръжението на 
бебето и детето ви. С мека формула и отлична почистваща сила. Можете да се чувствате уверени, че 
не използвате нищо вредно в домакинството си, тъй като бебо Универсален почистващ препарат е 

разработен с  натурални съставки. Без аромат и без оцветители.

бебо Универсален почистващ препарат 1000 мл



Почиства, овлажнява и подхранва кожата, без да я изсушава, като я оставя свежа и 
защитена. Подходящ е за всеки тип кожа и за честа употреба. Без изкуствени 
оцветители. Специално създадена формула за Вашите малки съкровища.

бебо Те чен сапун на пяна, с екстракт от невен
300 мл



Предназначена за измиване на бебешките принадлежности (биберони, залъгалки, 
шишета, миещи се играчки). Нежна формула с грижа за кожата на ръцете. Без 

оцветители, сулфати, парабени. Дерматологично тестван, хипоалергенен продукт с 
биоразградими съставки. pH - неутрален продукт.

бебо Измивна пяна за съдове и аксесоари,
с екстракт от алое вера 300 мл



Quickline



Натуралните етерични масла успокояват сърбежа и облекчават дразненията на вашето
дете от ухапвания от комари, оси, пчели, мухи и други насекоми. Натуралното 
лавандулово масло има успокояващ ефект, а натуралното ментово масло действа 
тонизиращо и освежаващо. Евкалиптовото масло облекчава сърбежа от насекоми. 

Продуктът е подходящ за деца над три години.

бебо Гел след ухапване от насекоми 20 мл



Quickline



Специално създадени за дезинфекция на кожата на ръцете и малки повърхности без 
необходима употреба от вода. Антибактериалната формула осигурява надеждна 
защита срещу бактерии, фунги и вируси с обвивка. Кърпичките имат овлажняващо, 
омекотяващо и освежаващо действие с приятен аромат. Антибактериалните кърпички 

Quickline са незаменим приятел на цялото семейство.

Quickline Антибактериални кърпички 72 бр./15 бр. 





бебо Памучни клечки с хартиен стик 60 бр.



























1. Сканирайте QR код-а с Вашето
мобилно устройство.
2. Попълнете формата за 
регистрация.
3. Имате право на еднократно 
участие в томболата на нашата 
онлайн платформа за страхотнатаонлайн платформа за страхотната
награда, подготвена от бебо 
специално за Вашето малко 
съкровище!  

Сканирай кода и участвай в бебо томбола!
натурални, естествено!


