
P R O T E C T I V E  A N D  N A T U R E

DĚTSKÁ PŘÍRODNÍ 
KOSMETIKA
P R O  P R O F E S I O N Á L N Í  P É Č I

MEDISUN profi  s .r.o .  /  Modřická 249/82 — 619 00 Brno — Česká republ ika /  www.medisun.cz



S novou řadou registrované privátní kosmetické značky PRO–NURSE® Baby vám přinášíme zcela přírodní 
produkty, které vychází z filozofie vývoje a výroby našich kosmetických produktů pro dospělé a děti od 3 let.

Na základě mnoha vašich požadavků jsme před 
dvěma roky začali vyvíjet a testovat novou řadu 
kosmetiky pro novorozence. Spousta maminek 
se nás ptalo, jestli je možné použít naši klasickou 
kosmetiku i na miminka. Po naší odpovědi, že 
kosmetika není pro novorozence určená, nám 
většina prozradila, že díky úspěchům s léčením 
problematické pokožky nejen v těhotenství, kdy 
zejména PRO–NURSE® Cannabis tělové mléko 
a krém pomohly zmírňovat projevy vznikajících 
strií a drobných prasklinek nejen v břišních 
partiích, ale i na stehnech a hýždích, nástupu 
projevů rozbouřené hladiny hormonů a tím 
negativních projevů, například červenání pokožky, 
které přechází až v ekzematický výsev. Maminka 
s úspěchem použila naši kosmetiku na svém 
novorozeňátku. Dostalo se k nám nesčetných 
pochvalných mailů, vzkazů, ale telefonických 
pochval s mnoha dotazy. 

To nás vedlo k tomu, abychom většinu produktů 
pro dospělé přepracovali, zjemnili ale přitom 
zachovali stejné úspěšné přírodní složení 
a uzpůsobili celou řadu přímo na přání maminek 
na řadu PRO–NURSE ®Baby pro novorozence 
a batolata od 0 do 3 let. Tomu samozřejmě 
předcházely i dermatologické a klinické testy, 
které zabraly mnoho času a intenzivní práce se 
skutečnými případy.

Naše nová řada není zázračná, ale při dodržení 
daných okolních podmínek, se nám daří velmi 
slušně, i když ne okamžitě, hojit spoustu kožních 
problémů u novorozenců, na které by se musely 
použít radikální chemické léčebné prostředky.

Ne nadarmo se říká, chovat dítě jako v bavlnce. 
Bavlna je přírodní produkt, který velmi značně 
napomáhá eliminaci jakýchkoliv ekzematických 

projevů nově narozených miminek. A ve spojení 
s naší kosmetickou řadou PRO-NURSE®Baby 
můžeme být společně úspěšní. Máme mnoho 
případů, kdy lékař stanoví diagnózu, kterou žádná 
z vás nechce slyšet. Jde o počínající atopický ekzém, 
jde o ekzém, ale neznáme původ atd. 

PŘÍKLADY Z PRAXE:
1) NOVOROZENEC  (2 měsíce) 
Projev ataku atopického ekzému v oblasti celých 
zad a krční partie zasahující až do vlásků. Léčba 
trvala dva měsíce a výsledek bohužel mizivý. 
Ekzém se začal projevovat praskáním pokožky 
a bolestivostí s výrazným svěděním. Maminka na 
rady kamarádky použila PRO–NURSE® Neutral, 
pokožka se do týdne zklidnila a do tří týdnů 
všechny negativní projevy vymizely. Případ se sice 
následně několikrát ještě opakoval, ale pomocí 
PRO–NURSE® Cannabis, který je velmi vydatný, 
negativní projevy vymizely do dvou až tří dnů.

2) NOVOROZENEC  (4 měsíce) 
Rozsáhlý ekzém v obličeji a na hrudníku. Léčba 
složitá, zdlouhavá, bez významných změn. Kůže 
začala šupinkovatět, loupat se a svědit. Opětně 
pomocí krému ale nejprve mléka PRO–NURSE® 
Aloe Vera se zarudnutí ztratilo, kůži se do měsíce 
podařilo bez následků vrátit k normálu.

Takových příkladů byly a bohužel jsou desítky. To 
nás na jedné straně těšilo, ale současně zavazovalo 
k významnému kroku, vývoje a výroby testovací 
série, která byla testována na velkém čísle 
novorozenecké populace. Testy vedly k výbornému 
výsledku a tím zahájení výroby kosmetiky pro 
miminka, a nejen pro ně.

Nyní vyrábíme produkty pro normální péči, 
zvýšenou péči až pro péči klinickou. 

NAŠE RADA NA ZÁVĚR: 
Miminko udržujte v suchu, čistotě, nepoužívejte 
směsné tkaniny, používejte čistě bavlněné prádélko, 
perte pouze v ověřených pracích prostředcích na 
bázi jemného mýdla. Po každé koupeli dopřejte 
celému tělíčku kvalitní přírodní kosmetiku, kterou 
pro vás a pro vaše děti s láskou vyrábíme. Čtěte 
pozorně etikety na „kosmetických“ produktech, 
i když se tváří vstřícně pro miminka. Vyvarujte 
se kosmetiky s obsahem parafínu, parafínového 
oleje a jeho složek, dbejte na to, aby produkt 
neobsahoval tvrdou chemii a ropné produkty – 
parabeny. Jsou to levné konzervanty s negativními 
následky. Všechny tyto produkty sice izolují 
pokožku od vlhka, ale ucpávají póry jemné pokožky 
vašeho miminka. Pokožka nemůže dýchat a dříve 
nebo později vznikne ekzematický projev. 

My to přirovnáváme k tomu, že byste miminko 
vlastně posadily do vaničky s ropou. A to přece 
nikdy neuděláte.

Za tým vývoje a výroby vám přejeme mnoho 
šťastných a zdravých chvilek s vaším milovaným 
děťátkem.

P.S.: Řekněte si nejprve u svého lékaře nebo 
lékárníka o vzorek zdarma, nebo si o něho napište. 
Uvidíte, jestli budete dále s našimi produkty 
spokojení tak jako již mnoho zákazníků, kteří již 
vyzkoušeli.

Tým MEDISUN 
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PRO–NURSE® BABY

ZINC OINTMENT WITH VITAMIN E
DĚTSKÁ ZINKOVÁ MAST S VITAMINEM E
je určena především pro ošetřování kožních 
defektů v tzv. plenkové oblasti a jako hojivá 
mast s vysokým obsahem oxidu zinečnatého 
a vyváženým poměrem přírodních olejů, díky 
kterým se mast velmi dobře roztírá a vstřebává. 
Přítomnost vysokého procenta oxidu zinečnatého 
je prokázána tvorbou jemného bílého filmu. 
V dětské variantě jsme mast vyrobili tekutější, aby 
se pokožka přílišným tlakem při roztírání masti 
nepoškodila a miminko zůstalo v klidu.

Zklidňuje a chrání podrážděná místa na pokožce. 
Díky oxidu zinečnatému vytváří ochranný komplex 
na citlivých místech. 

Dbejte vždy správné aplikace! Mast se nanáší 
ve velmi jemném a tenkém filmu. Zde mnoho 
neznamená správně!

Nanesete do dlaně patřičné množství, dle velikosti 
zasažené oblasti, nebo mast opatrně aplikujte na 
okraj postiženého místa přímo z tuby a jemnými 
krouživými pohyby mast rozetřete. V tomto 
případě, ale musí mast zůstat při klinickém použití 
pouze pro jednoho pacienta! 

Mast aplikujte na postižené místo a do jeho 
bezprostředního okolí tak, aby po nanesení nezbyla 
na pokožce bílá krusta. Známkou kvalitního 
nanesení masti jsou bílé tečky na pokožce. Jsou 
to zaplněné kožní póry, kterými se oxid zinečnatý 
dostává k postiženému místu. Vytvořením 
tlustého nánosu – krusty vznikne přílišné vysušení 
poškozeného místa a hrozí praskání nově se 
vytvářející svrchní vrstvy pokožky! Tento problém 

lze odstranit použitím tělového krému PRO–NURSE® 
Cannabis. Ale při správné aplikaci toto spojení 
nebudete potřebovat. Oba přípravky můžete klidně 
střídat. Po ukončení léčby dětskou zinkovou mastí, 
pomocí dětského tělového mléka, opatrně vymyjte 
(například jemným odličovacím tamponem) zbytky 
oxidu zinečnatého z pórů pokožky. Dále pokožku 
určitě pravidelně promazávejte některým dětským 
mlékem nebo krémem. 

Mast, dle rozsahu poškození pokožky, nanášejte 
3–5x denně. Ránu udržujte hygienicky čistou! Před 
aplikací na otevřenou ránu vytlačte nejprve cca 
2 cm masti a tu zlikvidujte.

SLOŽENÍ Aqua, Silybum Marianum Oil, Zinc Oxide, 
Soya Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Cetyl Alcohol, 
Glyceryl Stearate, Polyglyceryl-3 Methylglucose 
Distearate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, 
Cetearyl Nonanoate, Xanthan Gum, Tocopherol, 
Parfum

LOGISTICKÉ ÚDAJE
Balení Tuba 150 ml Tuba 30 ml

Katalog № 004-ZMB-150 004-ZMB-30

Kusů v kartonu 10 –

Poznámka CZ DE SK ENG CZ ENG
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PRO–NURSE® BABY

SHOWER SHAMPOO WITH NECTARINE
DĚTSKÝ SPRCHOVÝ ŠAMPON S NEKTARINKOU
je výjimečný svými mycími a ošetřujícími 
schopnostmi. Nejedná se o obyčejný šampon, 
či sprchový gel. Mycí gel je vyvinutý pro velmi 
jemnou pokožku vašeho miminka. Obsahuje 
mimo jiné vyvážený poměr přírodních olejů 
z ostropestřce, sladkých mandlí, džusu z Aloe Vera, 
kokosu, bambuckého másla, konopného oleje, 
rozmarýnu, levandule, tymiánu s přísadou jemné 
nektarinky, minerálů a vitaminu E, které dodají 
pokožce potřebnou vitalitu a elastičnost.

Velmi dobře pečuje o vlasy, které nepřesušuje, 
taktéž pokožka zůstává jemná a přirozeně hladká. 
Mycí gel je hypoalergenní a je velmi dobře snášen 
novorozenci od 0 od 3 let. Šampon lze později 
používat i jako denní mýdlo na časté mytí rukou 
vašeho rošťáka.

Po koupeli doporučujeme opět použít naše tělová 
mléka, která dodají maximální výživu pokožce 
a zachovají ji ve spojení s gelem vláčnou a zdravou.

I když je mycí gel určen pro velmi jemnou pokožku 
a má všechny dermatologické a klinické testy, 
přesto doporučujeme, při silném výskytu lupénky 
anebo atopického ekzému, přípravek nejprve 
opatrně vyzkoušet. Šampon pozitivně zklidňuje 
projevy ekzémů včetně atopických, příznaky 
lupénky a je velmi oblíben i v „dospělé“ formě pro 
malé děti od 3 let.

SLOŽENÍ Aqua, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, 
Silybum Marianum Oil, Butyrospermum Parkii 
Butter, Glycine Soya Oil, Cocos Nucifera Oil, 
Cera Alba, Cetyl Alcohol, Glycerol Monostearate, 
Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Squalane, 
Aloe Vera Juice, Tocopherol, Rosmarinus Officinalis 
Leaf Oil, Lavandula Hybrida Oil, Thymus Vulgaris 
Flower/Leaf Oil, Parfum.

LOGISTICKÉ ÚDAJE
Balení Tuba 150 ml Tuba 30 ml

Katalog № 004-HBB-150 004-HBB-30

Kusů v kartonu 10 –

Poznámka CZ DE SK ENG CZ ENG
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PRO–NURSE® BABY

BODY MILK & CREAM NEUTRAL
DĚTSKÉ TĚLOVÉ MLÉKO & KRÉM NEUTRAL
Dětské tělové mléko a tělový krém NEUTRAL 
s jemným parfémem jsou určeny především pro 
denní péči o pokožku. Obsahují vyváženou směs 
přírodních olejů s vysokým obsahem vitaminů 
a minerálů. Základní báze olejů ze sladkých mandlí, 
ostropestřce, bambuckého másla, sóji, kokosu 
a triády provensálských bylinek zanechává jemnou 
přírodní vůni. I když je ve složení napsáno, že 
obsahují parfém, je to pouze parfém z použitých 
bylinek, nemusíte tak mít obavy před útokem 
necitlivé chemie.

Tělové mléko a tělový krém jsou základní ze tří 
našich krémů, jsou hypoalergenní a jsou určeny 
pro lehce až středně zatěžovanou pokožku nejen 
v plenkové oblasti, ale i na obličej a ostatní 
tělesné partie.

Je možné oba produkty používat ve 100 % pro 
celodenní péči i ve zdravotnických zařízeních.

Mléko i krém, i přesto, že se jedná o směs přírodních 
látek a olejů, jsou výborně snášeny všemi typy 
a barvami pokožky. Pokožce dodávají výživu a dělají 
ji jemnou a vláčnou. Rychle se vsakují a po aplikaci 
nezanechávají mastný neprodyšný film.

Rozdíl mezi mlékem a krémem je pouze v hustotě 
a tím v aplikaci. Složení je u obou produktů shodné. 
Dětskou variantu jsme přizpůsobili jemnému 
nanášení.

SLOŽENÍ Aqua, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, 
Silybum Marianum Oil, Butyrospermum Parkii 
Butter, Glycine Soya Oil, Cocos Nucifera Oil, 
Cera Alba, Cetyl Alcohol, Glycerol Monostearate, 
Polyglyceryl-3-Methylglucose Distearate, Squalane, 
Tocopherol, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, 
Lavandula Hybrida Oil, ThymusVulgaris Flower/Leaf 
Oil, Parfum.

DĚTSKÉ TĚLOVÉ MLÉKO – LOGISTICKÉ ÚDAJE
Balení Tuba 150 ml

Katalog № 004-LNB-150

Kusů v kartonu 10

Poznámka CZ DE SK ENG

DĚTSKÝ TĚLOVÝ KRÉM – LOGISTICKÉ ÚDAJE
Balení Tuba 150 ml

Katalog № 004-BNB-150

Kusů v kartonu 10

Poznámka CZ DE SK ENG

P R O T E C T I V E  A N D  N A T U R E
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P R O T E C T I V E  A N D  N A T U R E

PRO–NURSE® BABY

BODY MILK & CREAM ALOE VERA
DĚTSKÉ TĚLOVÉ MLÉKO & KRÉM ALOE VERA
Dětské tělové mléko a tělový krém ALOE VERA 
s jemným parfémem jsou určeny především pro 
intenzivnější denní péči o pokožku. Mimo džus z Aloe 
Vera obsahují vyváženou směs přírodních olejů 
s vysokým obsahem vitaminů a minerálů. Základní 
báze olejů ze sladkých mandlí, ostropestřce, 
bambuckého másla, sóji, kokosu a triády 
provensálských bylinek zanechává jemnou přírodní 
vůni. Aloe Vera pomáhá velmi vydatně zklidňovat 
projevy ekzémů a dalších negativních projevů 
pokožky. 

Tělové mléko a tělový krém jsou prostřední ze tří 
našich krémů, jsou hypoalergenní a jsou určeny pro 
středně až silně zatěžovanou pokožku celého těla 
vašeho miminka.

Je možné oba produkty používat ve 100 % pro 
celodenní péči i ve zdravotnických a jiných 
provozech.

Mléko i krém, i přesto, že se jedná o směs přírodních 
látek a olejů, jsou výborně snášeny všemi typy 
a barvami pokožky. Pokožce dodávají výživu a dělají 
ji jemnou a vláčnou. Rychle se vsakují a po aplikaci 
nezanechávají mastný neprodyšný film.

Rozdíl mezi mlékem a krémem je pouze v hustotě 
a tím v aplikaci. Složení je u obou produktů shodné. 
Mléko se snadněji nanáší, proto je možné ho použít, 
ovšem stejně jako krém, po koupeli, opalování a po 
spálení sluncem.

SLOŽENÍ Aqua, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, 
Silybum Marianum Oil, Butyrospermum Parkii 
Butter, Glycine Soya Oil, Cocos Nucifera Oil, 
Cera Alba, Cetyl Alcohol, Glycerol Monostearate, 
Polyglyceryl-3-Methylglucose Distearate, Squalane, 
Aloe Vera Juice, Tocopherol, Rosmarinus Officinalis 
Leaf Oil, Lavandula Hybrida Oil, Thymus Vulgaris 
Flower/Leaf Oil, Parfum.

DĚTSKÉ TĚLOVÉ MLÉKO – LOGISTICKÉ ÚDAJE
Balení Tuba 150 ml

Katalog № 004-LAB-150

Kusů v kartonu 10

Poznámka CZ DE SK ENG

DĚTSKÉ TĚLOVÉ KRÉMY – LOGISTICKÉ ÚDAJE
Balení Tuba 150 ml Tuba 30 ml

Katalog № 004-BAB-150 004-BAB-30

Kusů v kartonu 10 –

Poznámka CZ DE SK ENG CZ ENG
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PRO–NURSE® BABY

BODY MILK & CREAM CANNABIS
DĚTSKÉ TĚLOVÉ MLÉKO & KRÉM CANNABIS
Dětské tělové mléko a tělový krém CANNABIS  
jemným parfémem jsou určeny především pro 
promazávání extrémně zatěžované pokožky se 
sklonem k tvorbě ekzémů a lupénky.  Mimo oleje 
z konopí setého (Cannabis Sativa Seed Oil), obsahují 
vyváženou směs přírodních olejů s vysokým 
obsahem vitaminů a minerálů. Základní báze olejů 
ze sladkých mandlí, ostropestřce, bambuckého 
másla, sóji, kokosu a triády provensálských bylinek 
zanechává jemnou přírodní vůni. Cannabis – 
konopí pomáhá velmi úspěšně zklidňovat projevy 
ekzémů a dalších negativních projevů pokožky 
u novorozenců od 0 do 3 let.

Nebojte se názvu Cannabis. Přípravky neobsahují 
psychoaktivní THC. Za to 100% ručí naše laboratoř 
DEKRA, kde jsou všechny série monitorovány. 

Tělové mléko a tělový krém jsou poslední ze tří 
našich krémů, jsou hypoalergenní a jsou určeny 
pro extrémně zatěžovanou pokožku, oba produkty 
jsou vhodné jako denní a noční krém/mléko. A to 
i pro použití na celé tělo. Krém je nejvydatnější 
z celé triády krémů PRO-NURSE® Baby, má nejlepší 
výsledky s problematickou pokožkou.

Je možné oba produkty používat ve 100 % pro 
celodenní péči i ve zdravotnických a jiných 
provozech.

Mléko i krém, i přesto, že se jedná o směs přírodních 
látek a olejů, jsou výborně snášeny všemi typy 
a barvami pokožky. Pokožce dodávají výživu a dělají 
ji jemnou a vláčnou. Rychle se vsakují a po aplikaci 
nezanechávají mastný neprodyšný film.

Rozdíl mezi mlékem a krémem je pouze v hustotě 
a tím v aplikaci. Složení je u obou produktů shodné. 
Mléko se snadněji nanáší, proto je možné ho použít, 
ovšem stejně jako krém, i po koupeli, zejména potom 
po opalování a po silném spálení sluncem.

SLOŽENÍ Aqua, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, 
Silybum Marianum Oil, Butyrospermum Parkii 
Butter, Glycine Soya Oil, Cocos Nucifera Oil, 
Cera Alba, Cetyl Alcohol, Glycerol Monostearate, 
Polyglyceryl-3-Methylglucose Distearate, Squalane, 
Cannabis Sativa Seed Oil, Tocopherol, Rosmarinus 
Officinalis Leaf Oil, Lavandula Hybrida Oil, Thymus 
Vulgaris Flower/Leaf Oil, Parfum.

DĚTSKÉ TĚLOVÉ MLÉKO – LOGISTICKÉ ÚDAJE
Balení Tuba 150 ml

Katalog № 004-LCB-150

Kusů v kartonu 10

Poznámka CZ DE SK ENG

DĚTSKÉ TĚLOVÉ KRÉMY – LOGISTICKÉ ÚDAJE
Balení Tuba 150 ml Tuba 30 ml

Katalog № 004-BCB-150 004-BCB-30

Kusů v kartonu 10 –

Poznámka CZ DE SK ENG CZ ENG

P R O T E C T I V E  A N D  N A T U R E
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Název výrobku Balení Katalog №
Kusů 

v kartonu
Jazyková 
mutace

DĚTSKÁ ZINKOVÁ MAST S VITAMINEM E Tuba 150 ml 004-ZMB-150 10 CZ DE SK ENG

DĚTSKÁ ZINKOVÁ MAST S VITAMINEM E Tuba 30 ml 004-ZMB-30 – CZ ENG

DĚTSKÝ SPRCHOVÝ ŠAMPON S NEKTARINKOU Tuba 150 ml 004-HBB-150 10 CZ DE SK ENG

DĚTSKÝ SPRCHOVÝ ŠAMPON S NEKTARINKOU Tuba 30 ml 004-HBB-30 – CZ ENG

DĚTSKÉ OCHRANNÉ TĚLOVÉ MLÉKO NEUTRAL Tuba 150 ml 004-LNB-150 10 CZ DE SK ENG

DĚTSKÝ OCHRANNÝ TĚLOVÝ KRÉM NEUTRAL Tuba 150 ml 004-BNB-150 10 CZ DE SK ENG

DĚTSKÉ OCHRANNÉ TĚLOVÉ MLÉKO ALOE VERA Tuba 150 ml 004-LAB-150 10 CZ DE SK ENG

DĚTSKÝ OCHRANNÝ TĚLOVÝ KRÉM ALOE VERA Tuba 150 ml 004-BAB-150 10 CZ DE SK ENG

DĚTSKÝ OCHRANNÝ TĚLOVÝ KRÉM ALOE VERA Tuba 30 ml 004-BAB-30 – CZ ENG

DĚTSKÉ OCHRANNÉ TĚLOVÉ MLÉKO CANNABIS Tuba 150 ml 004-LCB-150 10 CZ DE SK ENG

DĚTSKÝ OCHRANNÝ TĚLOVÝ KRÉM CANNABIS Tuba 150 ml 004-BCB-150 10 CZ DE SK ENG

DĚTSKÝ OCHRANNÝ TĚLOVÝ KRÉM CANNABIS Tuba 30 ml 004-BCB-30 – CZ ENG

PRO–NURSE® BABY
LOGISTICKÉ ÚDAJE

REFERENCE: *Dermatologicky testováno. **V souladu s přírodou. ***Pro děti do 3 let.


