
Escolha dos produtos para bebês
Quando eu virei mãe, eu vi que existe um mundo inteiro de informações
que a gente fica super na dúvida as vezes do que fazer e o que não fazer
Eu tenho medo de produtos químicos.
Você olha o rótulo e tem um bando de coisas que você não sabe o que é
Meu medo era esse, passar alguma coisa que tava prejudicando a pele do meu
filho que era tão sensível, ele tinha acabado de nascer!
Mas, graças a Deus chegaram coisas boas em minhas mãos.
Eu uso sempre as linhas voltadas pro universo infantil, tendo muita atenção
pros componentes do produto.
Na troca de fralda, eu gosto de usar lenço umedecido, pela praticidade mesmo.
Mas, pra alguns bebês isso não funciona porque pode irritar a pele
Nesses casos, é legal dar preferência para o uso de algodão e água morna
Contra as assaduras, antigamente era muito usado o talco em pó.
Existe como alternativa o talco em gel, eu geralmente uso a pomada contra
assadura
Na hora do banho, eu uso o sabonete líquido com o pH neutro, os livres de
parabenos ou qualquer outro nome que eu ache estranho.
Eu gosto de usar o sabonete líquido porque eu acho prático, mas você pode
usar o sabão em barra também
Tem alguns bebês que tem a pele ressecada e que sofrem de descamação, os
hidratantes e óleos ajudam bastante nesses casos.
Também são ótimos pra proporcionar um momento de relaxamento com
massagem
O Gael agora já passou dos 6 meses e a pediatra já recomendou o uso de um
protetor solar e do repelente
pra gente fazer os nossos passeios ao ar livre
O bebê é muito pequenininho, o sistema imunológico dele ainda está em fase de
desenvolvimento.

Por isso, procure produtos hipoalergênicos porque a pele dele ainda é bem
sensível
Se você gosta de usar um cheirinho, uma colônia, um perfume, procure
sempre aqueles que são livres de compostos químicos fortes.
É legal falar com o seu pediatra para ver direitinho o que você vai usar
Cada um tem um jeito, o meu é de passar quanto menos produtos melhor.
Procuro ver se eles são hipoalergênicos e o mais natural possível
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