Husker du Lilly som ble omtalt i VG mai
2015?
Lilly er nå i gang med å bade i badekar med MicroSilk® fra Interform AS.

Dette er tilbakemeldinger fra Lillys far:
Etter en periode med sporadisk testing av Microsilk badekaret fikk vi endelig flyttet hjem i nyoppusset hus.
De to siste månedene har vi innarbeidet en rutine der vi bader Lilly minimum fem ganger i uken.
Allerede nå merker vi at huden, som til vanlig hoper seg opp og ikke flasser av, løsner mye lettere ved
skrubbing etter en runde med Microsilk. Det er ikke alltid vi trenger å skrubbe heller, og det syntes både vi
som foreldre og Lilly er deilig. Vi kaller det en skrubbepause.

Et vanlig bad for Lilly varer i en drøy time og består av to omganger der Microsilk pumpen får jobbe med
påfølgende skrubbing. Deretter vasker vi hår og kropp. Så står Lilly opp fra badet og da er det en runde
med krem. I helgene kan badene vare lengre og ofte er det da frokost eller lunsj i karet. Lilly storkoser seg i
badekaret!

Skrubbingen er ikke det eneste som har blitt en langt lettere jobb å gjennomføre enn fra tidligere badekar.
Huden hennes holder også bedre på fuktigheten. Det gjør at vi ikke trenger å smøre henne så ofte som før.
På det mest ekstreme som nyfødt/baby ble Lilly smurt annenhver time gjennom hele døgnet.
I nyere tid har vi hatt 6-8 smøringer gjennom dagen og noen ganger i løpet av natten også.
Nå med Microsilk badekaret som en del av vår hverdag er vi på ca 3-4 smøringer om dagen. Ingen om
natten.
Det er ikke bare en lettelse for oss foreldre og de ansatte i barnehagen. Det er også en helt ny hverdag for
vår kjære datter da hun får vært med på all lek som foregår i barnehagen samt på fritiden hjemme fremfor
å bli avbrutt for at hun skal stelle huden.

Vi voksne har også prøvd dette badekaret og vi merker med engang at det skjer noe annet med huden i
dette Microsilk badekaret enn i andre kar. Den oppleves som mykere og som om den er smurt med krem
etter at man har badet.

«Jeg syntes det er godt å bade i det nye badekaret mitt fordi vannet er på en måte mykere. Og jeg
trenger det for huden min.» -Lilly 4 år
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Det er fantastisk å se hvordan MicroSilk® kan hjelpe de som lider av hud problemer som
feks Iktyose. Vi har og gode erfaringer for de med Psoriasis, og er ikke i tvil om at rikholdig
oksygen i vannet fra MicroSilk® tilfører fuktighet, noe som forbedrer hudens kvalitet.
Du finner mer info rundt MicroSilk® på vår nettside
http://www.interform.no/forklaring-microsilk
MicroSilk® kan monteres på følgende modeller:
Odin 180x80,170x80 og 160x80
Nemo 190x85, 180x80, 170x80 og 160x100/70
Linea 180x80/90
Era Plus 200x120 og 180x120/70

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål rundt MicroSilk® eller
generelt rundt våre bade- og massasjekar.
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