anne ve bebek

aisha anne
aisha anne ürünleri, bebek beklerken, doğum sırasında ve
sonrasında yaşayabileceğiniz sıkıntılar ve ihtiyaçlarınız
dikkate alınarak hazırlanır. Sizi rahatlatmayı, endişelerinizi
ve yaşayabileceğiniz sorunları azaltmayı amaçlar. İhtiyaç
duyacağınız fiziksel ve duygusal özeni kendinize
göstermenize yardımcı olur.
Bebek beklerken kullandığınız ürünler, bebeğinizi de
doğrudan etkiler. aisha anne serisi, sizi ve bebeğinizi riske
atabilecek hiçbir yapay katkı maddesi veya toksik madde
içermez. Güvenle ve gönül rahatlığıyla kullanmanız için!

Elastikiyet Artırıcı Bakım Kremi
aisha, hamile annenin hassas burnuna ve kaşınan göbeğine
uygun bir karışım hazırladı. Yara iyileştirici ve cilt dostu tüm
önemli yağların kullanıldığı, kolay emilen, alerji oluşturma
şansı son derece düşük bu hafif ürün, cildinizin esnekliğini
korumasına en doğal şekilde yardımcı olacak. Sabah
bulantılarını fazla tetiklemeyecek, fakat çatlaklarla
mücadelede çok etkili bu öz yağlardan acı portakal hafif
kokusuyla sizi sakinleştirecek. Bel, basen, kalça, göbek ve
göğüs bölgenize düzenli olarak masajlarla yedirerek
kullanabilirsiniz.
75 ml.
Perine Masaj Yağı
Doğuma önceden hazırlanmak ve doğum sırasında
oluşabilecek yırtık ve kesikleri büyük ölçüde önlemek için
kullanılan bu özel masaj yağı sayesinde, perine bölgesinin
elastikiyetini artırın. Doğumdan sonra ise içeriğindeki yara
iyileştirici ve dezenfektan özellikli öz yağlar ile bu bölgeye
benzersiz bir bakım yapın. Ay çiçeği, Kalendula, Avokado,
Üzüm çekirdeği yağları ve Lavanta, Misk adaçayı öz yağları
içeren bu karışım izlerin iyileşmesinde de yardımcıdır. Perine
bölgenize başparmaklarınızın yardımıyla yağı günde iki kez
yedirebilirsiniz. Perine masajı öğrenmek için sitemizdeki
bloğumuzu ziyaret edebilirsiniz.
100 ml.
Anne Rahatlatıcı Masaj Yağı
Doğum sırasındaki kasılmalar nedeniyle sırt, bel ve kuyruk
sokumu bölgelerinde ağrılar oluşması sık rastlanan bir durum.
Anne Rahatlatıcı Masaj Yağı, bu ağrıları gidermeyi amaçlıyor.
İçeriğindeki misk adaçayı, lavanta ve yasemin, uterus gevşetici
etkisiyle, annenin açılmasına ve gevşemesine yardımcı oluyor.
Hamileliğinizin son aylarında veya doğum sırasında sırt, bel,
kuyruk sokumu ve perine bölgesine partnerinizin veya doğum
koçunuzun yapacağı dairesel masajlarla yedirilir.
125 ml.
Rahatlatıcı Aromaterapi Karışımı
Doğum öncesinde ve sırasında anne hem zihinsel hem de
duygusal olarak yorulabilir. Rahatlatıcı Aromaterapi karışımı,
Lavanta hidrosolü, Mandalina öz yağı, Limon öz yağı, Yeşil
Nane öz yağı içerikleriyle konsantrasyonu arttırarak sizi bu
yorgunluğa karşı koruyor. Spreyli şişesi ile odanıza veya
giysilerinize sıkabilir, bir pamuk yardımıyla yüz ve vücut
temizliğinde kullanabilirsiniz.
250 ml.

Meme Bakım Yağı
aisha’nın bu özel formülünde yer alan tatlı rezene sayesinde süt
üretimini tetiklenmesine yardımcı olur. Masaj yağındaki kayısı
çekirdeği ve badem yağları ise hızla sütle dolan göğüs
bölgenizin elastikiyetini korunmasına yardımcı olur, çatlak
oluşumunu engeller. Kullanmaya, emzirme rutininin oturduğu
ve süt salınımının dengelendiği iki hafta sonrasında başlanır.
Emzirme aralarında, ortadaki üç parmakla minik daireler
çizerek ve koltuk altından göğüs ucuna kaydırarak, hafif
masajla yedirilir.
50 ml.
Anne Seyahat Seti
aisha, anneleri seyahatte de düşünüyor. Yolculukta ve kısa
tatillerde el altında bulundurulması faydalı olan favori anne
ürünlerini, kolay taşınır boyutlarda özel bir set halinde sunuyor.
Bu sette yer alan ürünler: Anne Rahatlatıcı Masaj Yağı (30ml),
Rahatlatıcı Aromaterapi Karışımı (30ml), Nane Aromaterapi Öz
Yağı (10ml) ve Ekolojik Lavanta Aromaterapi Öz Yağı (10ml).

aisha bebek
Bebekler, bizlerden çok daha hassas, dış etkenlere
açık, yapay ve sentetik maddelere duyarlıdır.
Toksik içeriklere bebek bakımında asla yer
olmadığına inanan aisha, bebeğinizi en iyi şekilde
korumak için, bebek serisini de bu unsuru düşünerek
tasarladı. Aisha bebek serisindeki ürünler bebeğinizin
hayata geldiği bu en önemli ilk yıllarında ona zarar
vermeden sorunlarını giderecek, doğanın mucizeleri
yağlar ve bitkisel özlerden hazırlandı.

Bebek Bakım Yağı
Faydası: Bebeğiniz özellikle ilk haftaları geçirince
bağırsak ve sindirim sorunları yaşayabilir. Yüzde yüz saf
ve doğal bu gaz giderici masaj yağı, bu tip sorunların
azaltılmasında veya giderilmesinde size yardımcı olur. Tatlı
rezene öz yağı mutsuz bebeği sakinleştirir ve rahatlatır.
50 ml.
Pişik Önleyici Merhem
Faydası: Piyasada bulunan bariyer özellikli kremler, oluşmuş
pişikleri tedavi etmez. Aisha’nın merhem formülü, bu soruna
yönelik hazırlandı. Bu merhemde, pişik oluşumunu engelleyici
ve oluşmuş pişikleri iyileştirici özellikler bir arada yer alıyor.
Bebeğinizin çok hassas cildine zarar vermeyen bu etkili
merhemde, iyileştirici özellikleriyle papatya ve aynısafa, yanık
iyileştirici ve serinletici etkisiyle lavanta, anti fungal ve anti
bakteriyel nitelikleriyle çay ağacı (teatree) saf yağı bir arada yer
alıyor. Pişik Önleyici Merhem, bunların yanı sıra bebeğinizin
cildine çok faydalı mineral ve vitaminler de içeriyor: kayısı
çekirdeği yağı, susam, buğday özü, aynısafa yağları desteğiyle
hem bebeğinizin hassas cildini koruyor hem de serinletiyor.
Kremde çinko oksit yer almamaktadır.
75 ml.
Yatıştırıcı Lavanta Saç ve Vücut Şampuanı
Faydası: Doğal yağlardan hazırlanan bu çok amaçlı şampuan,
bebeğinizin vücudunu, hassas saç derisine ve tenine zarar
vermeden temizliyor. aisha, bu jelde, yeni doğan bebeklerde
bile kullanılabilen nadir öz yağlardan lavantayı tercih ediyor.
Lavanta, bebeğinizi rahatlatıp sakinleştiriyor, uykuya daha rahat
geçmesine yardımcı oluyor.
250 ml.
Çok Amaçlı Bakım Yağı
Faydası: İçerisinde yer alan besleyici, koruyucu bitkisel yağlar
ile çocuğunuzun cildine bakım ve masaj özelliğindeki bu harika
ürün minik yaramazı aktif hayatında rahatlatmak için tasarlandı.
Yaz aylarında güneşe çıkmadan önce, güneş altındayken ve
sonrasında iyi bir güneş ürünü olarak kullanabileceğiniz bu özel
karışım, içeriğindeki temel ve besleyici öz yağlarla gelişme
çağındaki çocukların daha sağlıklı bir cilde sahip olmasını
sağlıyor. Kayısı çekirdeği yağı, Jojoba yağı, Buğday özü yağı,
Kalendula yağları ve Yeşil mandalina ile Tatlı portakal öz yağı
içeren bu yağı banyodan sonra uygularken bebeğinize
yapacağınız hafif masajlar, bebeğin fizik ve beyin motor
fonksiyonlarının gelişiminde olumlu rol oynuyor.
125 ml.

Aisha hakkında
aisha ürünleri, toksin içermeyen,
hayvanlar üzerinde test edilmeyen, % 100 doğal ve
bitkisel içerikten üretilir, sadece çevre dostu,
geri dönüştürülebilir ambalaj kullanılır.
Organik İçerik: Genetiği değiştirilmiş, doğaya ters,
ekolojik dengeyi bozan hammadde ve özleri
ürünlerine katmayan aisha, organik üretimi ve
bu yöntemi kullanan üreticileri destekliyor. aisha,
ürün içeriklerinde organik hammadde kullanıyor.
Parabensiz Ürünler: Paraben kozmetik endüstrisinin
sıklıkla kullandığı bir koruyucu. Östrojen hormonuna
benzer bir etki göstererek, vücudun hormon sistemini
olumsuz etkilediğini kanıtlayan çalışmalar var.
aisha paraben kullanmıyor.
GDO’ya Hayır “genetiği değiştirilmiş organizma’’
sıfatını taşıyan hiç bir ürün aisha’da bulunmaz.
Hayvanlar Test Malzemesi Değildir:
aisha, aynı yerküreyi sevecenlikle bizlerle paylaşan
dostlarının denek olarak kullanılmasına karşıdır.
aisha ürünleri ve kullanılan hammaddeleri,
hayvan dostlarımız üzerinde test edilmiyor.
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