
ÇOCUĞUNUZ 
VE SİZİN İÇİN 
dünyanın  
en saf* 
kozmetiği 
 
 
* USDA Organik Sertifikası 
* FDA Yiyecek Sertifikası   



Biz, insan vücudunun 
mükemmel bir hediye 

olduğunu ve ona iyi 
bakmanın bizim 

“  ” 
olduğunu düşünüyoruz. 
Hayat kısadır ve bugün 

yaptığımız şeyler 
yaşamımızı sonsuza kadar 

etkileyecektir. 

 
Mambino Organics ürünleri el yapımıdır          
( toplu üretim yapılmamaktadır) ve doğal 
hammaddelerimizin besin içeriğini ve etkinliğini 
olumsuz etkileyebilecek aşırı ısıtma veya 
hidrojenasyon süreçleri kullanılmamaktadır. 
Kullanıcılar farkı ve yüksek etken madde 
seviyesini derhal görüp hissedebilmektedir. 
Vitaminler tamamen-doğal taze bazlarında 
arıtılmakta olup bu sayede dramatik sonuçlar 
ve sadece doğanın verebileceği rejeneratif ve 
iyileştirici etkiler sunabilmektedir. Ve, firmamız 
Cruelty Free/Leaping Bunny Association üyesi 
olduğu için, ürünlerimiz hiç bir zaman 
hayvanlar üzerinde test edilmezler. 

 
 



 
% 1 0 0  O R G A N İK ,  % 1 0 0  G Ü V E N L İ  

 
DÜNYANIN EN SAF KOZMETİĞİ 
USDA organik sertifikalı ürün ve içerikler, 
FDA yiyecek sertifikalı %100 yenilebilir ürünler, 
%100 el yapımı organik kozmetik, 
Isıl işlem yerine soğuk press yöntemi kullanılır, 
Hiç bir katkı maddesi ve kimyasal içermez, 
Organik sivrisinek ve kene savar ürünü dünyada tektir, 
Mineral bazlı organik güneş kremi en doğal güneş kremidir 
Linda Evengelista, Charlize Theron, Angelina Jolie gibi 
ünlülerin kullandığı markadır 



LITTLE BOTTOM DIAPER BALM 
ORGANİK PİŞİK KREMİ (PİŞİK BALMI) 
 
Bu yüksek etkili %100 doğal balm, pişik ve isilik 
problemi olan bebeklerin hassas ciltleri için özel olarak 
formüle edilmiştir. Nem uzaklaştırıcı doğal bir bariyer 
oluşturarak bebeğinizi kuru tutarak rahatlığını sağlar. 
Roll up tüp ile kullanımı çok pratiktir. 100ml lik 
kremlere denk gelir. İnce bir tabaka sürülerek 
bebeğinizi pişikten korur. Amerikan USDA Organik 
sertifikasına sahip bu pişik kremi (balmı) aynı zamanda 
%100 yenilebilir içeriği ile bebeğiniz için 
kullanabileceğiniz en doğal üründür. 
 
Çinko oksit (zinc oxide) gibi çalışarak kolloidal yulaf unu 
ile üçlü koruma sağlar. Ciltte kalıntı bırakmaz. Tüm aile 
için harika bir “tüpteki ilk yardım” dır. Parabenler, 
petrol, triklosan, talk, propilen glikol, fenoksietanol, 
parafin yağı, oksibenzanol, dimetikon, FD&C ve D&C 
renk pigmentleri, imidazolidinil üre, loret ailesi, 
hidrokuinon, mineral yağı ve koku (parfüm) İÇERMEZ.   



LITTLE BOTTOMS DIAPER AREA WASH  
ORGANİK TEMİZLEME SPREYİ 
 
Bugün pek çok ıslak mendil çeşitli kimyasallar ve 
bebeğin cildine zarar verecek parfümler içermektedir 
ve tüm bu maddeler ileride cilt problemlerine yol 
açabilir. “Şişedeki Temizlik Mendilleri” diyebileceğimiz 
bu ürünümüz %100 doğal ve alkolsüzdür ve hiçbir 
kimyasal kullanılmadan sadece güvenli %100 organik 
maddelerden yapılmıştır. Tazeleyici lavanta, 
yumuşatıcı papatya ve iyileştirici calendula hydrasol 
içeren spreyi bebeğinizin her altını değiştirdiğinizde 
bölgeyi temizlemek için ve pişikten korumak için 
kullanınız. Tahriş etmeyen, güvenli ve nazik formülü ile 
en hassas ciltler için de uygundur. Yüz ve vücutta da 
kullanılabilir. Organiktir, Amerikan USDA Organik 
Sertifikasına sahip yenilebilir içerikli bebeğiniz için en 
saf üründür. Temizler, nemlendirir, tazeler. Pişik ve 
tahriş olmuş cilt için idealdir. Özel sprey pompası ile 
çok kolay kullanım. Bebeğinizin yüzü dahil tüm 
bölgelerinde kullanılır. Islak mendillere göre çevreci ve 
ekonomiktir. Yaklaşık 90 kullanımlıktır. Parabenler, 
petrol, triklosan, talk, propilen glikol, fenoksietanol, 
parafin yağı, oksibenzanol, dimetikon, FD&C ve D&C 
renk pigmentleri, imidazolidinil üre, loret ailesi, 
hidrokuinon, mineral yağı ve koku (parfüm) İÇERMEZ.

  



HAPPY BABY SOOTING STICK 
ORGANİK BEBEK BAKIM BALMI 
  
İyileştirici calendula, gecesefası ve papatya özleriyle ultra 
zengin bu krem cilt tarafından kolayca emilir. Kuru, 
tahriş olmuş, ekzamalı ciltleri yatıştırırken kışın 
bebeğinizin yanaklarını mükemmel korur. Uzun süreli 
nemlendirme sağlar. Yumuşaklığı ve pürüzsüzlüğü 
hissedebilirsiniz. 
 
* Yüz ve vücut için 
* Hypoallerjenik ve çocuk doktorlarınca onaylanmış 
* %100 Yenilebilir içerik 
* Doğal bir ilk yardım, ekzema için mükemmel 
* Kolay kullanım için roll up tüp 
* Kolay taşınabilir 
 
 BEBEKLER İÇİN %100 GÜVENLİ 
  
KULLANIMI: Tüpün altını çevirin, kuru ve temiz yüz, 
vücut ve baş derisine günde iki kez veya gerektikçe 
uygulayın. En iyi sonuçlar için Yulaflı Banyo Sütü veya 
Mild Baby Şampuanı ile kullanın. 



 

SOOTING OAT & MILKY BATH 
YULAFLI VE SÜTLÜ BEBEK BANYO TOZU 
 
Bir bebeğin cildi çok hassastır -özellikle de yeni doğanların ve 
banyo köpükleri ve yıkama maddeleri (yeni doğanların hiç 
ihtiyacı olmayan şeyler) bebeklerin cildinde içeriklerindeki 
kimyasallar, parfümler, petrol, katkı maddeleri ve sodyum 
lauril sülfat topikal dermatitlere (örneğin en çok görüneni 
ekzemadır) yol açabilir. 6 aya kadar olan bebeklerin çok az 
ürüne ihtiyacı vardır. Bu ekstra yumuşak ve botanik sütlü 
banyo tozu kaşıntılı, tahriş olmus¸ ve kuru ciltler için doğal 
koloidal yulaftan ve cildi nemlendirici ve besleyici özelliği 
bulunan sütten yapılmıştır. Hiçbir detarjan, katkı maddesi ve 
boya içermez. Bebeğinizin cildini yumuşatırken ve beslerken 
bağışıklığının doğal olarak kurulmasını sağlar. Bebeğinizi 
şımartın; basit, eğlenceli ve kullanımı çok kolay.  Ayrıca 
hassas ciltli yetişkinler için de ideal. 
 
• Ilk günden itibaren banyo rutini oluşturmak için 
mükemmel • Hypoallerjenik ve kokusuz • Yaklaşık 30 banyo 
için • Fındık yağı, gluten, soya içermez 
 
 
%100 DOĞAL • BEBEKLER İÇİN %100 GÜVENLI· 
 



MILD BABY WASH & SHAMPOO 
ORGANİK BEBEK VE ÇOCUK SAÇ VE VÜCUT ŞAMPUANI 
 
Bu lüks kremsi köpük temizleyici organik hindistancevizi 
yağı, organik zeytinyağı ve jojoba yağından yapılmıştır. 
Hiçbir deterjan, kimyasal katkı, sodyum sulfat veya koku 
içermez. Bebeğinizin cildini nemlendirip yatıştırır ve 
korurken cildin bağşıklığını doğal olarak 
yapılandırmasına yardımcı olur. Ekzamalı ve hassas 
ciltler için çok ideal narin bir üründür. Hassas ciltli 
yetişkinler için de uygundur. Çok pratik köpük yapan 
pompası ile sunulur. Hiç bir kimyasal veya toksik madde 
içermez. O kadar doğaldır ki yiyecek sertifikası vardır. 
 
• Hypoallerjenik ve parfümsüz 
• En hassas ciltler için bile uygundur 
• Konak için Tippy Toes Calming Baby Oil ile birlikte 
kullanın 
• Hissizlestiren maddeler içermediğinden göz yakmayan 
fomüllü değildir, ancak köpük formülü göze kaçmasını 
engeller 
• Köpük yapan pompası ile kolay kullanım sağlar 
 
%100 DOĞAL • BEBEKLER İÇİN %100 GÜVENLİ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  Yüz, vücut ve baş derisi için 
•  Pediatri doktorları tarafından onaylanmış 
•  Ekzamaya karşı doğal ilk yardım 
•  Gıda içerikli maddeler,  
•   Fındık yağı, gluten, süt ürünleri içermez 
•   yulaf, soya içermez 
•  Uygulaması kolay sprey başlığı 
  

Kolayca emilen bu 
yağ bebeğinizin nazik cildini dinginleştirir, 
yumuşatır ve korur. 

. Kurumuş, 
kaşıntılı ve konak problemi olan ciltleri 
sakinleştirirken uzun süreli nem sağlar.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  Toksik, kimyasal ve DEET içermez 

•  Tahriş etmez, güvenli ve naziktir 

•  Sadece bitki bazlı içerikler kullanılmıştır 

•  Bebekler, çocuklar ve yetişkinler için 

Sadece böcek kovucu özellikleri ile bilinen citronella 
ve limonotu gibi organik içerikler kullanılmıştır. DEET 
içeren toksik ve kimyasal içerikli böcek kovuculara 
çok iyi bir alternatiftir. Esans bazlıdır. 6 aydan büyük 
bebekler için, çocuklar için ve kendiniz için güvenle 
kullanabilirsiniz. 
Aktif içerik: organic citronella esansı yağı %2,4, 
organic limonotu esansı yağı %3,6. Aktif olmayan 
içerik: organik lesitin, su.. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mineral Bazlı en doğal korumayı sağlayan bu güneş kremi 
organik içeriği ile bebeğiniz ve çocuğunuz ve hassas ciltli 
tüm aile bireyleri için harika bir ürün. Az bir miktarı ciltte 
kolayca yayılır ve fiziksel koruma sağlar, ciltte kalıcı beyaz 
bir katman bırakmaz. . Bebekler, çocuklar ve hassas ciltli 
yetişkinler için üretilmiştir. Tüm yüz ve vücut 
içinkullanılabilir.  Kokusuzdur, gözlere akmaz. Zararlı UVA ve 
UVB ışınlarından geniş spektrumlu korurken 
nemlendirir. Bebeklerin hassas ciltleri için kimyasal 
olmayan UV emiciler kullanılmıştır. Sizin için iyi, aileniz için 
iyi, çevre için iyi. 
 
Aktif İçerik: Zink Oksid %24,8 (çinko oksit) 
Organik aloe suyu, organic hindistan cevizi yağı, frambuaz 
çekirdeği yağı, organic yeşil çay özütü, cetearyl olivate ve 
sorbitan olivate (zeytin yağından elde edilen içerikler), cetyl 
ve sorbitan palmitat, organik zeytin yağı, hurma sitearik 
asiti, xantham sakızı (şeker şurubundan). Sertifikalı organik 
içeriklerle yapılmıştır/bitkiseldir. Hassas ciltler dahil tüm cilt 
tipleri için uygundur. 
Kokusuzdur.    



GÜNLÜK BAKIM BEBEK LOSYONU 
 
•  Banyodan ve uykudan önce günlük kullanım için 
•  Hassas ciltler için harika bir ürün 
•  Kimyasallar ve sentetik katkı maddeleri içermez 
•  Sadece bitki bazlı içerikler kullanılmıştır 
•  Az miktarda saf aromaterapi yağları eklenmiştir 
 
İyileştirici tamanu yağı, nemlendirici Hindistan cevizi yağı, 
zeytin yağı, sakinleştirici aloe vera ve yeşil çay özütleriyle 
uzun süren nem sağlar ve cildi korur. Bebeklerin ilk yılında 
karşılaşılabilecek kuru, kaşıntılı cildi veya minor olarak 
irrete olmuş cildi yağsız ve kolayca emilen yapısı ile 
yumuşatır. İçeriğindeki saf tatlı poratakal yağı esansı 
rahatlatır ve tazeler. 
İçerik: organik aloe suyu, organic hindistancevizi yağı, 
organic yeşil çay özütü, Cetearyl olivate, sorbitan olivate, 
cetyl palmitate, sorbitan palmitate, organic zeytin yağı, 
organik tamanu yağı, stearik asit, xanthan sakızı, tatlı 
portakal esans yağı, organic papatya çiçeği yağı. Sertifikalı 
organik içeriklerden üretilmiştir.   



JUST HUTCHED BABY ARRIVAL KIT 
ORGANİK BEBEK ÜRÜNLERİ SETİ 
 
Mambino Organics Bebek Serisi cildin doğal bağışıklığını 
sağlarken, cildi nemlendirir, yumuşatır ve korur. 
Bebeğiniz daha ilk günden gerçek organik ve %100 
doğal bakım ürünlerini hakeder. Bitki bazlı ürünler 
bebeğinizin allerjik reaksiyon riskini en aza indirir. 
Ürünlerimiz gıda sınıfında, hipoallerjenik ve pediatristler 
tarafından onaylanmış %100 doğal ürünlerdir. 
 
Bu set doğduğu günden itibaren bebeğinizin cildini 
temizlemek, nemlendirmek ve korumak için gerekli 
tüm ürünleri içeren harika bir settir. 
 
Pişik Balmı – roll up tüp 18gr:   
Pişik Bölgesi Temizleme Spreyi 60ml:   
Bebek Yağı- Sprey 60ml: 
Saç ve Vücut Şampuanı 50ml: 
Organik Bez Yumuşak,  
 
%100 DOĞAL BEBEKLER İÇİN %100 GÜVENLİ   



MOMY & BABY BONDING KİT 
ORGANİK ANNE BEBEK ÜRÜNLERİ SETİ 
 
Süper ekonomik bu set içinde 2 adet orijinal boy ürün 
(pişik balmı ve göğüs ucu balmı) ve 3 adet yarım boy 
ürün ve 1 adet organik bez vardır. Hastane doğum seti 
olarakta kullanabileceğiniz bu muhteşem set tamamen 
organik ürünlerden oluşmaktadır. Bebeğinizin özellikle 
ilk günlerinde ona sunacağınız bu saf bakım onun için 
yaptığınız en iyi seçim olacak. 
 
Calendula Göğüs Ucu Balmı 18gr: 
Bebek Saç ve Vücut Şampuanı 50ml: 
Tippy Toes Yatıştırıcı Bebek Yağı 60ml: 
Happy Baby Yatıştırıcı Krem 18gr: 
Organik Koton bez 20cmx20cm: 
YatıştırıcıAromaterapiYağı 4ml: 
 



DÜNYANIN EN SAF KOZMETİĞİ 
100% ORGANIK  100% GÜVENCE 
 
  

by 


