
الع�مه التجاريه  Tntn Mom's من كوريا 
مطوره و مصممه لتناسب احتياج ا�مهات والتغلب على المشك�ت

التي تواجههم خ�ل مرحلة الحمل وبعد الو�ده 
 

بتقديم منتجات مبتكره تمنحها استرخاء وثقه 

 بدون القلق من المكونات

 

المميزات المشتركة بالمنتجات ..

- آمن لالم والطفل 
- مكونات نباتيه 

- مناسب للبشره الحساسه لألمهات الحوامل 



بلسم  الزبدة للحلمة من تنتن ممز

المميزات ..

منتج نباتي 100% اليحتوي عىل أي مكونات من الحيوانات 

خاٍل من البارابين والبترول والالنولين

 خاٍل من الماء (ألن سطح الحلمة مقاوم للماء وال يمكن امتصاصه ، فالعناية بالحلمة بالزبدة يحافظ

عىل رطوبة البشرة ، ويحمي من تبخر الرطوبة) 

خاٍل من المواد الحافظة والعطور واأللوان 

 مهدئ ومرطب للحلمات يدوم طويال 

تركيبة خفيفة تنتشر بسهولة دون ترك بقايا لزجة أو دهنية

 لم يتم اختباره عىل الحيوانات 
 

يستخدم لــ  ..

استعداد األم للرضاعة الطبيعية اثناء الحمل 

 للعنايه بالحلمه خالل الرضاعه الطبيعيه 
لعالج حكة الحلمة الجافة والمتشققة والتقرحات

 لتدليك الحلمة والعناية بها 
للعناية الخاصة بحلمات الثدي الحساسة 

للعناية بمنطقة الحلمة الجافة والمتشققة

لعناية مكثفه استخدمي مع قناع الملفوف للثدي

يحتوي عىل 8 مكونات طبيعية فائقة الرطوبة 

(زبدة شيا  ، زيت الزيتون ، شمع بذور عباد الشمس ، التوكوفيرول ، زبدة بذور المانقو ، زبدة بذور الكاكاو ، 
زيت بذور عباد الشمس، الزيت النباتي )

التوصيات   ..

الرضاعة الطبيعية المستمرة تجعل الحلمة جافة ومتهيجة فيوصى بالعناية بالحلمة والحفاظ عىل رطوبتها

يوصى بالعناية بالحلمة واستخدام بلسم الزبدة من الحمل وحتى الرضاعة

 تدليك الحلمة وترطيبها مهمان لتقرح وتصلب الحلمة ، فيوصى باإلستعداد لإلرضاع
ولمواجهة مشاكل الرضاعة الطبيعية

المكونات ..



فوليوفايالين كريم الثدي من تنتن ممز

المميزات ..

كريم للعناية اليوميه البسيطه والسهله بالثدي، بقوام كريمي ناعم ومنعش بدون لزوجة 

يحتوي عىل مكون Volufiline 5% / مطور من sederma الفرنسيه 

ينشط الخاليا واالنسجه الدهنيه 

يحتوي عىل مكونات طبيعية تساعد في تقوية مرونة الجلد وتحسين مشاكل الثدي من عالمات

التمدد أو إرتخاء الجلد ، خصوصا بعد الوالدة 

خاٍل من العطور الصناعية والزيوت العطرية 

يمكن استخدامه أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية

 

طريقة االستخدام  ..

 ضعي كمية مناسبة من الكريم بالتساوي عىل منطقة الصدر بالكامل
دلكي لمدة 3 إىل 5 دقائق حتى تمتصه البشرة جيدا

كريم العناية اليوميه بالثدي بقوام كريمي ناعم ومنعش


