
Sen przynosi wymierne korzyści  
dla rozwoju poznawczego, społecznego 
i emocjonalnego oraz zachowania dziecka
• Sen ma zasadnicze znaczenie dla dojrzewania mózgu, 

procesu uczenia się i zapamiętywania.¹

Wieczorne rytuały pomagają dziecku 
w wyrabianiu dobrych nawyków sennych
• Codzienne rutynowo wykonywane czynności budują 

przewidywalne i mało stresujące środowisko dla małego 
dziecka.³

Problemy ze snem są powszechne, 
szczególnie w ciągu trzech pierwszych  
lat życia
• Trudności z zasypianiem oraz częste przebudzenia 

to najpowszechniejsze problemy ze snem u małych 
dzieci.²

Rola snu dla zdrowego
i szczęśliwego rozwoju dziecka
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Linia JOHNSON’S® na dobranoc to wyjątkowy zestaw produktów stworzonych po to, 
by uczynić rytuał wieczornego zasypiania jeszcze skuteczniejszym i przyjemniejszym. 
Sekret kosmetyków tkwi w opatentowanym kompleksie aromatów NaturalCalm™, który 
ma za zadanie przynieść wyciszenie i odprężenie przed snem – zarówno dziecku, jak 
i Rodzicowi. Produkty bazują na zapachu lawendy, znanym z właściwości kojących.7
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pomaga dziecku zasnąć szybciej i spać dłużej, co potwierdzają badania kliniczne4

W celu stworzenia prostego, trzystopniowego RYTUAŁU NA DOBRANOC marka JOHNSON’S® zaangażowała do współpracy czołowych 
pediatrów oraz ekspertów od snu dziecka. Wspólnie przebadano ponad 45 000 dzieci i obserwowano ponad 300 000 sesji sennych.4

Eksperci zalecają, by czas przed  
snem był organizowany wg stałego 
schematu. Rytuał na dobranoc 
powinien obejmować:
• ciepłą kąpiel,
• relaksujący masaż,
• ciche, spokojne aktywności przed zaśnięciem  

(takie jak śpiewanie kołysanek czy czytanie 
bajeczek).4

Lepszy sen dziecka wzmacnia 
kompetencje matki w opiece 
nad nim oraz redukuje jej stres.6

Po zastosowaniu rytuału na dobranoc:

• dwa razy więcej matek przyznało, że 
dziecko spało dobrze,

• matki były mniej zmęczone i mniej 
spięte,

• mamy zdobyły większe zaufanie do 
swoich możliwości wpływania na sen 
dziecka. 

Efekty stosowania JOHNSON’S® 

RYTUAŁU NA DOBRANOC 
utrzymują się z upływem 
czasu*.5, 6

• znaczna poprawa snu dziecka oraz 
matki utrzymywała się po roku od 
wprowadzenia rytuału,

• 87,3 proc. Rodziców kontynuowało 
stosowanie rytuału na dobranoc co 
najmniej co drugi dzień po roku od jego 
wprowadzenia. 

 
* 171 matek dzieci w wieku od 18 do 48 miesięcy brało 
udział w powtórnym badania rok później.

Po tygodniu stosowania JOHNSON’S® RYTUAŁU NA DOBRANOC dzieci spały 
średnio do godziny dłużej, a czas ich nocnego czuwania skrócił się o 32 proc.

Podczas trwającej trzy tygodnie obserwacji 405 matek dzieci w wieku od 7 do 36 miesięcy postępowało zgodnie 
z rekomendowanym rytuałem, obejmującym kąpiel, masaż oraz uspokajające aktywności, takie jak śpiewanie 
kołysanek i czytanie bajeczek.

Dziecko zasypia o 37% szybciej Liczba wybudzeń w nocy zmalała o 38%

Adapted from Mindell et al. 2009
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