
PIELOR Baby Care
We take pride in having our customers entrust their babies with our products. Our primary concern 

is their health and well-being. We try our best to preserve our affordable prices without 

compromising the quality of our products.

PIELOR Baby Care products are formulated with the knowledge that skin of a newborn baby is 

almost ten times more sensitive to irritants than adult skin. All our products are formulated 

especially for kids.

PIELOR Bebek Bakımı
Tüketicilerimizin bebeklerini ürünlerimize emanet etmeleri bize gurur veriyor. En önemli 

önceliğimiz onların iyiliği ve sağlığı. Ürünlerimizin kalitesinden ödün vermeden uygun fiyatlarımızı 

korumak için de elimizden geleni yapıyoruz. 

PIELOR Bebek Bakım Ürünlerini yeni doğmuş bebek cildinin yetişkin cildine göre tahrişe neredeyse 

on kat daha hassas olduğunun bilinciyle üretiyoruz.  Bu yüzden bütün ürünlerimizi bebekler için 

özel olarak formüle ediyoruz.

No Salt Added

Tuz Katkısız

No Tears

Göz Yakmaz

No Allergenic Fragrance

Antialerjik Esans

No Irritation

Tahriş Etmez

Special Formulation for Kids

Bebeklere Özel Formülasyon

Vitamin E

E Vitamini

Pleasant Smell

Hoş Koku

Shiny & Manageable Hair

Parlak ve Kolay Taranan Saçlar

Light Formula

Hafif Formül

Moisture Balance

Nem Dengesi

%100 Cotton

%100 Pamuklu

Easy-to-hold Bottles

Kolay Tutulabilir Şişe

Softness & Smoothness

Yumuşaklık ve Pürüzsüzlük

Advantages Of PIELOR Baby
PIELOR Baby'nin Avantajları

Soft Touch

Yumuşak Dokunuş
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All for happier, healthier babies.
Her şey daha mutlu, daha sağlıklı bebekler için.

750 ml, 400 ml

400 ml, 200 ml

200 ml

PIELOR Baby Shampoo
PIELOR No Tears Baby Shampoo cleanses without damaging your baby’s hair and scalp with its formula 
which is formulated especially for kids, its pleasant smell and soft texture. Extra moisture provides 
necessary care for your baby’s hair.
Directions: Rinse thoroughly after shampooing your baby’s hair.
PIELOR Bebek Şampuanı
PIELOR Bebek Şampuanı, bebekler için geliştirilmiş göz yakmayan özel formülü, hoş kokusu ve yumuşak 
yapısı ile bebeğinizin saç ve saç derisini koruyarak temizler. Ekstra nem, bakım ve temizlik sağlar.
Kullanım: Bebeğinizin saçlarını şampuan ile yıkadıktan sonra iyice durulayınız.

PIELOR Baby Wash
PIELOR Baby Body Wash is ideal for your baby's tender skin with its special formula. While cleansing the 
body at the same time relaxes your baby. 
Directions: Rinse well after cleansing your baby's skin.
PIELOR Bebek Vücut Şampuanı
PIELOR Bebek Vücut Şampuanı özel geliştirilmiş formülü ile bebeğinizin hassas cildi için idealdir. 
Bebeğinizin vücut temizliğini sağlarken ferahlatıcı kokusu sayesinde bebeğinizi rahatlatır.
Kullanım: Bebeğinizin cildini yıkadıktan sonra iyice durulayınız.

PIELOR Baby Lotion
PIELOR Moisturizing Baby Lotion provides the moisture necessary for your baby's tender skin with its 
special formula. Gives softness and smoothness. Apply gently to baby skin and massage.
Directions: Apply gently to your baby’s skin with massage moves.
PIELOR Bebek Losyonu
PIELOR Nemlendirici Bebek Losyonu özel geliştirilmiş formülü ile bebeğinizin hassas cildinin nem ihtiyacını 
karşılar, yumuşaklık ve pürüzsüzlük kazandırır.
Kullanım: Bebeğinizin cildine masaj yaparak nazikçe uygulayınız.

PIELOR Baby Hair Conditioner
PIELOR Baby Hair Conditioner helps to tame your baby’s hair gently with its light formula, leaving it 
beautifully shiny and manageable. In addition to deeply nourishing baby hair it also maintains the moisture 
balance with its ideal pH value.
PIELOR Bebek Saç Kremi
PIELOR Bebek Saç Kremi hafif formülüyle bebeğinizin saçını nazikçe yumuşatır, güzel bir parlaklığa 
kavuşturur ve daha rahat şekil almasını sağlar. Bebeğinizin saçını derinlemesine beslemekle kalmaz, aynı 
zamanda ideal pH dengesiyle nem dengesini korumasına yardımcı olur.

PIELOR Baby Protection Cream
PIELOR Baby Protection Cream is formulated to protect tender baby skin against rashes. Zinc oxide 
generates a protective shield against wetness thus prevent rashes. Also helps to heal redness.
Directions: Apply to baby skin gently.
PIELOR Bebek Pişik Kremi
PIELOR Baby Pişik Önleyici Krem bebeğinizin hassas cildini pişiklerden korumak için geliştirilmiştir. 
Formülündeki çinko oksit sayesinde, koruyucu bir tabaka oluşturarak cildi ıslaklığa karşı korurken  pişiğin 
önlenmesine ve kızarıklıkların geçmesine yardımcı olur.
Kullanımı: Bebeğinizin cildine nazikçe sürünüz.

Moisturizing Baby Cream
PIELOR Moisturizing Baby Cream has a rich, creamy formula enriched with a blend of essential emollients 
to help keep your baby's skin feeling softer for a long time. Provides the moisture necessary for your baby's 
tender skin and gives a pleasant smoothness.
Nemlendirici Bebek Kremi
PIELOR Nemlendirici Bebek Kremi temel nemlendiricilerin karışımıyla zenginleştirilmiş zengin ve kremsi 
formülüyle bebeğinizin cildini uzun süre yumuşak tutar. Bebeğinizin hassas cildinin ihtiyaç duyduğu nemi 
sağlar ve hoş bir pürüzsüzlük kazandırır.150 ml

100 ml

750 ml, 400 ml,
200 ml
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400 ml, 200 ml

 200 ml

140 ml

100 ml

PIELOR Baby Oil
Vitamin E enriched baby oil moisturizes baby skin after bath and diaper change, adds softness.
Directions: Apply gently to baby skin after bath. 
Warning: Keep away from the reach of children. For external use only.
PIELOR Bebek Yağı
Zenginleştirilmiş E vitaminli bebek yağı, banyo ve bez değişiminden sonra bebeğinizin cildini nemlendirir, 
yumuşaklık kazandırır.
Kullanımı: Bebeğinize banyodan sonra masaj yaparak nazikçe sürünüz.
Uyarı: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Sadece haricen kullanılır.

PIELOR Baby Cologne Spray
PIELOR Baby Cologne Spray refreshs and soothes baby skin without irritating. Its mild formula gives a soft 
smell on baby skin. They come in two separate kinds for boys and girls. With its sprayed bottles provides 
ease for usage. Directions: Apply gently to baby skin after bath. 
Warning: Keep away from the reach of children. For external use only.
PIELOR Bebe Kolonyası Sprey
PIELOR Bebe Kolonyası Sprey bebek cildine zarar vermeden tazeler ve rahatlatır. Yumuşak formülü bebek 
cildinde tatlı bir koku bırakır. Erkek ve kız bebekler için farklı olarak tasarlanmıştır. Spreyli şişesi ile kullanım 
kolaylığı sağlar. Kullanımı: Banyodan sonra bebek cildine nazikçe uygulayınız.
Uyarı: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Sadece haricen kullanım içindir.

PIELOR Wet Towel
PIELOR Wet Towel with alcohol-free mild formula, cleanses baby skin 
without irritation in addition to give moisture and softness. They come in 
two separate kinds as, Pop-up lid and label.
PIELOR Islak Mendil 
PIELOR Islak Mendil alkolsüz hafif formülü ile bebek cildini zarar vermeden 
temizler, nemlendirir ve besler. 

PIELOR Cotton Buds
PIELOR Cotton Buds are made from %100 pure cotton- ideally suited for 
everyday hygiene and beauty care. Warning: Do not insert in ear canal.
PIELOR Bebek Pamuklu Kulak Çubukları
PIELOR Bebek Pamuklu Kulak Çubukları %100 pamuktan üretilmiş olup, 
günlük hijyen ve güzellik bakımı için ideal uygunluktadır.
Uyarı: Kulak içerisine sokmayınız.

PIELOR Baby Cologne
PIELOR Baby Cologne has a gentle, fresh fragrance that leaves your baby smelling clean and fresh.
Its mild formula is suitable for your baby's delicate skin. 
Directions: Pour desired amount of baby cologne on your palm and apply gently to your baby’s skin.
PIELOR Bebek Kolonyası
PIELOR Bebek Kolonyası, taze kokusuyla bebeğinizin temiz ve ferah kokmasını sağlar. 
Yumuşak formülü bebeğinizin hassas cildine uygundur.
Kullanım: Arzu edilen miktarda bebek kolonyasını avuç içinize dökün ve 
bebeğinizin cildine nazikçe uygulayın.

PIELOR Baby Powder
PIELOR Baby Powder helps to reduce irritation caused by friction while keeping 
the skin fresh and comfortable. It leaves your baby’s skin dry all day long by 
gently absorbing the extra moisture that causes rashes and discomfort.
PIELOR Bebek Pudrası
PIELOR Bebek Pudrası sürtünmenin yol açtığı tahrişi azaltır, aynı zamanda 
cilde tazelik ve ferahlık verir. Bebeğinizin cildindeki pişik ve rahatsızlığa 
sebep olan fazladan nemi hafifçe emerek cildi gün boyunca kuru tutar.

60 pcs

72 sheets
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