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CYNKOKREM
Nowoczesne, polskie kosmetyki dla niemowląt
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Wybrane cechy skóry niemowlęcia

• Cieńsza skóra

• Nieliczne i cienkie keratynocyty

• Cienka warstwa lipidowa

• Mało naturalnego czynnika 
nawilżającego (NMF)

• Szybka ucieczka wody

• Duża chłonność substancji z zewnątrz

• Mniej liczne, mało aktywne komórki 
Langerhansa

Podatność na uszkodzenia mechaniczne

Szybka utrata wody

Przepuszczalność dla niekorzystnych 
czynników chemicznych

Niska ochrona przeciwdrobnoustrojowa
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Zmiany skórne na pupie 
i rola kosmetyku

Zmiana diety: 
zmiana składu 
moczu i kału

Obfite moczenie/ 
rzadkie przewijanie

Uczulenie, wpływ 
leków

Ciasne pieluszki

Uszkodzenia 
mechaniczne

Uszkodzenia 
chemiczne (skóra 
chłonie substancje 
z moczu i kału)

Stan zapalny, 
zakażenie

Ochrona przed 
dalszym wpływem 
złych czynników

Neutralizacja 
patogenów

Wsparcie 
regeneracji

Bezpieczeństwo 
stosowania
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Cynkokrem i Cynkokrem Go
Cynkokrem

1. Gęsta konsystencja
2. Duża zawartość tlenku cynku
3. Gdy występują zmiany skórne 

i profilaktycznie
4. Do ochrony i pielęgnacji 
5. Do skóry 

1. Narażonej na odparzenia
2. Z objawami odparzenia
3. Delikatnej
4. Podrażnionej
5. Atopowej
6. Trądzikowej

Cynkokrem Go

1. Lekka konsystencja

2. Wygodne opakowanie 

„do torebki”

3. Zawiera tlenek cynku

4. Gdy występują zmiany 
skórne i profilaktycznie

5. Do ochrony i pielęgnacji 
6. Do skóry 

1. Narażonej na 
odparzenia

2. Z objawami odparzenia
3. Delikatnej
4. Podrażnionej
5. Atopowej
6. Trądzikowej
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Pozytywna opinia
INSTYTUTU MATKI I DZIECKA
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NOWOCZESNY SKŁAD: 
BEZPIECZEŃSTWO 
I SKUTECZNOŚĆ

Pantenol
Olej ze słodkich migdałów
Wraz z tlenkiem cynku

Bez alkoholu
Bez benzoesanu i cynamonianu benzylu
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Tlenek cynku
Chroni i goi

Pantenol
Koi, goi, nawilża

Olej ze słodkich migdałów
Naturalny emolient

Lanolina
Odżywia i chroni

Wosk pszczeli
Naturalna bariera ochronna
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Tlenek cynku

• Działa osłaniająco i łagodząco

• Tworzy na skórze cienką warstwę izolacyjną, która chroni przed 
czynnikami drażniącymi i rozwojem bakterii

• Wspiera regenerację skóry

• Zmniejsza produkcję sebum

• Udowodnione działanie przeciwdrobnoustrojowe

• Stosowany w stanach zapalnych skóry różnej etiologii, w tym 
AZS
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Bezpieczeństwo tlenku cynku

• Stosowany szeroko w dermatologii, stomatologii, 
kosmetykach

• Stosowany w stanach zapalnych skóry różnej etiologii, 
w tym AZS jako czynnik łagodzący

• Jest składnikiem leków doustnych i suplementów diety

• Działa przeciwdrobnoustrojowo, ale jest bezpieczny dla 
komórek ludzkich

• Niebezpieczne jest:
• Wdychanie par metali – w tym cynku – lub aspiracja pyłu do 

dróg oddechowych (np. w przemyśle).
• Spożycie dużych ilości cynku (np. połknięcie monety ze stopu 

cynku); 
• Niewielkie ilości nanocząsteczek tlenku cynku zawartych w 

opakowaniach dostają się do żywności; trwają badania nad 
toksycznością żywności w puszkach z blachy ocynkowanej.
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Pantenol, olej ze słodkich 
migdałów, oliwa z oliwek

Pantenol
• Wzmaga nawilżenie skóry
• Przyspiesza gojenie naskórka
• Zmniejsza zaczerwienienia, uczucie pieczenia

Olej ze słodkich migdałów
• Wzmacnia nawilżenie skóry
• Naturalny emolient
• Stosowany także w AZS

Oliwa z oliwek (Cynkokrem Go!)
• Naturalny emolient
• Skład zbliżony do ludzkiego sebum
• Natłuszcza, chroni, nadaje elastyczność

CKM01030 



Lanolina, wosk pszczeli

Lanolina 

• Silnie nawilża i zmiękcza

• Pielęgnuje i odżywia skórę 

• Uzupełnia barierę lipidową, zbliżona do lipidów 
skóry ludzkiej

Wosk pszczeli

• wspomaga utrzymanie prawidłowego 
nawilżenia poprzez ochronę przed utratą 
wilgoci

• Działa lepiej niż substancje barierowe 
pochodzenia mineralnego
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Nowoczesny: bezpieczny i skuteczny

Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka

Do stosowania profilaktycznie 
i na podrażnienia

Dwie wygodne formy

Produkt polski
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Wyniki badań w Instytucie Matki i Dziecka

Parametry badania

• Grupa badanych dzieci:

• Wiek 6 tygodni – 5 lat 

• Średnia 1 rok

• 43% niemowląt

• Cynkokrem stosowano 21 dni

• 2–10 razy na dobę 

• (u dzieci z podrażnieniami –
przy każdej zmianie pieluszki)

Łagodzenie 
objawów; 50%

Znoszenie objawów; 
36%

Brak efektu; 
14%

Łagodzi lub znosi objawy u 86% 
dzieci

100% bezpieczeństwa
U żadnego z dzieci nie wykazano działań niepożądanych
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Wyniki badań w Instytucie Matki i Dziecka

Parametry badania

• Grupa badanych dzieci:

• Wiek 1 miesiąc – 4 lata

• Średnia 1,5 roku

• 31% niemowląt

• Cynkokrem Go! stosowano 21 dni

• 1–7 razy na dobę 

• U niemowląt częściej niż u innych 
dzieci

100% bezpieczeństwa
U żadnego z dzieci nie wykazano działań niepożądanych

100% skuteczności
U wszystkich dzieci stwierdzono poprawę stanu skóry

100% zadowolonych rodziców
Wszyscy rodzice dobrze ocenili Cynkokrem Go!
61% z nich oceniło Cynkokrem Go! bardzo dobrze
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CYNKOKREM
Pielęgnacja wrażliwej 
skóry z problemami

150 g

CYNKOKREM GO!
Lekka konsystencja,
praktyczna tubka

50 ml
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