
Stymulacja wielozmysłowa
i zdrowy rozwój niemowlęcia

JOHNSON’S® stawia sobie za cel opracowywanie bezpiecznych, 
łagodnych i skutecznych produktów dla dzieci, zwiększających 
doznania wielozmysłowe
• Skóra dziecka posiada unikalne cechy strukturalne, składowe i funkcjonalne w porównaniu ze skórą osoby 

dorosłej18. Rozumiemy i respektujemy jej potrzeby, tworząc produkty wspomagające zdrowy rozwój 
dziecka

JOHNSON’S® posiada 120 lat doświadczenia w dziedzinie badań 
naukowych nad skórą niemowląt
• Przyczyniliśmy się do powstania 90% wszystkich publikacji oraz wymiany opinii między ekspertami  na 

świecie dotyczących skóry niemowląt

• - Od 2010 roku marka JOHNSON’S opublikowała więcej badań klinicznych dotyczących skóry niemowląt 
niż jakakolwiek inna międzynarodowa firma produkująca kosmetyki
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JOHNSON’S® współpracuje 
z ekspertami na całym świecie, 
wyznaczając standardy w zakresie 
pielęgnacji skóry niemowląt
• Współpracujemy z położnymi, specjalistami w zakresie 

pielęgnacji skóry niemowląt, ekspertami ochrony snu 
dziecka i ekspertami NBAS

• Naszymi partnerami są największe światowe 
stowarzyszenia medyczne, specjalizujące się w pielęgnacji 
niemowląt i rozwoju dziecka (AWHONN, ICM, AAP, ESPD)

• Prowadzone przez nas badania naukowe pozwoliły na 
opracowanie nowych standardów w pielęgnacji skóry 
niemowląt, w tym nowych wytycznych Stowarzyszenia 
Zdrowia Kobiet, Położnych i Pielęgniarek Noworodkowych 
(Association of Women’s Health, Obstetric and Neonatal 
Nurses – AWHONN) w Stanach Zjednoczonych

JOHNSON’S® stosuje bardzo 
rygorystyczne standardy w zakresie 
testowania i bezpieczeństwa swoich 
produktów
• Wybieramy składniki o potwierdzonej łagodności 

i delikatności, odpowiednie dla skóry niemowląt

• Prowadzimy badania kliniczne i testy dermatologiczne, by 
mieć pewność, że nasze receptury spełniają najwyższe 
standardy jakości, czystości oraz bezpieczeństwa

• Dzięki naszym staraniom powstają kosmetyki dla dzieci, 
które jednocześnie wzbogacają codzienne rytuały 
o doznania wielozmysłowe

Zaangażowani w badania naukowe
nad znaczeniem doświadczeń zmysłowych podczas codziennych rytuałów, 

pomagamy promować szczęśliwy i zdrowy rozwój dziecka.



Stymulacja
 wielozmysłowa to, co niemowlę 

odczuwa, widzi i słyszy, 
a także zapachy, które 
czuje, ma korzystny 
wpływ na jego rozwój 
emocjonalny, poznawczy 
i fizyczny

Symulacja wielozmysłowa może przyczyniać się do lepszego rozwoju 
społecznego, emocjonalnego, poznawczego i fizycznego niemowląt

• Mózg niemowlęcia tworzy do 1,8 miliona nowych połączeń 
synaptycznych na sekundę1

•  Stymulacja sensoryczna – to, co niemowlę odczuwa, widzi i słyszy, 
a także zapachy, które czuje, przyczynia się do długoterminowego 
przetrwania tych połączeń podczas rozwoju mózgu1

• W ciągu pierwszych trzech lat życia następuje szybki rozwój większości 
ścieżek przewodzenia nerwowego odpowiedzialnych za komunikację, 
zrozumienie, rozwój społeczny i dobre samopoczucie emocjonalne2

• Włączenie do opieki nad wcześniakami stymulacji 
wielozmysłowej wydłużyło okres czuwania, zwiększyło ilość 
przyjmowanego pokarmu i skróciło okres ich pobytu w szpitalu 
(wypis ze szpitala 1,6 tygodnia wcześniej w porównaniu z grupą 
kontrolną)3

• Wykazano, że jednoczesna stymulacja słuchowa, dotykowa, 
wzrokowa oraz stymulacja układu przedsionkowego redukuje 
stres reaktywny u dzieci zdrowych. Stres ma bezpośredni 
wpływ na rozwój mózgu i naukę4

Środowisko, w którym dorasta dziecko, ma ogromny 
wpływ na kształtowanie jego mózgu

– Światowa Organizacja Zdrowia2

Doświadczenia , które jednocześnie pobudzają zmysły, sprzyjają 
emocjonalnemu, poznawczemu i fizycznemu rozwojowi dziecka

Codzienne rytuały, takie jak kąpiel, 
to idealna okazja do stymulacji 
wielozmysłowej 

• Kąpiel może działać na dziecko uspokajająco, a także 
promować tworzenie więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicem 
lub opiekunem5

•  Kąpiel wydłuża czas bezpośredniego kontaktu dotykowego 
pomiędzy dzieckiem a rodzicem i pomaga w redukowaniu 
poziomu stresu6

Jak dzięki odpowiednim produktom do pielęgnacji skóry i włosów 
można wzbogacić rytuał kąpieli?

Wzbogacanie stymulacji dotykowej: To, co niemowlę czuje...

Wzbogacanie stymulacji zapachowej: Zapachy, 
które niemowlę czuje...
• Matki, które przygotowywały kąpiel zapachową dla dzieci, były 

bardziej odprężone, uśmiechały się i częściej dotykały dzieci 
podczas kąpieli6

• Niemowlęta podczas kąpieli zapachowej patrzyły na matki 
przez większą część kąpieli, mniej płakały, a okres głębokiego 
snu po kąpieli wydłużał się6

• Poziom stresu u dziecka i rodzica obniżał się podczas kąpieli 
z zastosowaniem produktu zapachowego6

• Bezpośredni kontakt dotykowy 
pomiędzy noworodkami a rodzicami 
zwiększa przywiązanie między matką 
a dzieckiem i poprawia samopoczucie 
rodziców16

• Masowanie niemowlęcia oliwką lub 
balsamem działa bardziej uspokajająco 
niż sam masaż17

• Zastosowanie emolientów może 
poprawić integralność funkcji bariery 
skórnej18

• U noworodków, u których stosowano 
rytuał kąpieli w połączeniu 
z nawilżaniem, stwierdzono znacznie 
niższą przeznaskórkową utratę wody 
oraz większe nawilżenie warstwy 
rogowej naskórka (SCH) niż u dzieci, 
które były kąpane w samej wodzie19

TEWL (przód ciała) SCH (brzuch) 
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Na podstawie Garcia-Bartels et al. 2010

Korzyści
wynikające

ze stymulacji
wielozmysłowej 

Stymulacja dotykowa
•  Zmniejsza stres u niemowląt 

i rodziców8

•  Przyczynia się do wzrostu masy 
ciała dziecka9

•  Poprawia nastrój matki i redukuje 
uczucie niepokoju10

Stymulacja wzrokowa
•  Ułatwia wczesną  

komunikację11

•  Wykazuje zwiększenie 
przetwarzania neuronowego11

•  Zapewnia podstawy dla rozwoju 
społecznego11

Stymulacja słuchowa
•  Tworzy pamięć promującą rozwój 

mowy12

•  Poprawia tętno13

•  Sprzyja tworzeniu więzi pomiędzy 
niemowlęciem a rodzicem13

•  Redukuje stres u rodziców13

Stymulacja zapachowa
•  Ma bezpośredni związek 

z emocjami i pamięcią w mózgu 
oraz wywiera na nie wpływ14,15

•  Sprzyja odprężeniu i poprawia 
nastrój u niemowląt i rodziców6

•  Stymuluje naukę  
w połączeniu z dotykiem14

Amerykańska Akademia 
Pediatrii (AAP) zaleca 
wprowadzenie rytuału kąpieli 
stymulującego różne zmysły

Wytyczne AAP podkreślają, 
że kąpiel powinna być 
doświadczeniem relaksującym 
i łagodzącym oraz zalecają, 
by w trakcie kąpieli rodzice 
zachęcająco przemawiali do 
dzieci oraz delikatnie masowali 
skórę głowy szamponem7

Wprowadzenie wielozmyslowej 
stymulacji wydłuża okres czuwania  
u wcześniaków6

 

  

Na podstawie White-Traut et al. 2002
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• Przyjmowanie większych ilości pokarmu

Dodatkowe korzyści:

• Wcześniejsze zwolnienie ze szpitala
(1,6 tygodnia)

Opieka 
wzbogacona 
o wielozmysłową 
stymulację 

Standardowa
opieka nad
wcześniakami

Na podstawie Field et al. 2008
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Rodzice

Niemowlęta

Poziom kortyzolu u rodziców i niemowląt
obniża się podczas kąpieli zapachowej


