
 
 

Colour Changing Freyðibað (Rautt-Blátt) 

Milt freyðibað sem gerir baðtímann ævintýralegan með því að skipta um 

lit. Sjáðu froðuna breytast úr rauðri í bláa á sama tíma og hún hreinsar og 

gefur húð barnsins góðan raka. Hægt er að nota sápuna í leik utan 

baðtímans, til dæmis vísindaleik þar sem fylgst er með sápunni skipta um 

lit þegar hún kemst í snertingu við vatn. 

Sápan er ofnæmis- og húðlæknisfræðilega prófuð með rétt pH sýrustig 

og án parabena. 

 
Vörunúmer: 152161 
 

 

 

 
 

 

 

Colour Changing Freyðibað (Appelsínugult - Grænt) 

Milt freyðibað sem gerir baðtímann ævintýralegan með því að skipta um 

lit. Sjáðu froðuna breytast úr appelsínugulri í grænan á sama tíma og hún 

hreinsar og gefur húð barnsins góðan raka. Hægt er að nota sápuna í leik 

utan baðtímans, til dæmis vísindaleik þar sem fylgst er með sápunni 

skipta um lit þegar hún kemst í snertingu við vatn. 

Sápan er ofnæmis- og húðlæknisfræðilega prófuð með rétt pH sýrustig 

og án parabena. 

 
Vörunúmer: 200161 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magical Sparkling freyðibað 

Milt freyðibað sem gerir baðtímann ævintýralegan. Hristu upp í flöskunni 

og fylgstu með glitrandi töfrum. Sápan hreinsar vel og gefur húð barnsins 

góðan raka. 

Sápan er ofnæmis- og húðlæknisfræðilega prófuð með rétt pH sýrustig og 

án parabena.  
 

Vörunúmer: 0960601 

 

  



Crazy Soap Baðfroða (Hvít) 

Mild sápa fyrir börn sem hreinsar og gefur góðan raka. Þessi magnaða 

sápa gerir baðtímann skemmtilegri þar sem barnið getur mótað hana að 

vild og látið skoppa í vatninu. Að þvo sér þarf ekki að vera leiðinlegt! 

Froðuna má einnig nota fyrir skynjunarleiki utan baðtímans. Hægt er að 

setja froðuna í bakka og nota ýmis áhöld til að móta froðuna. 

Froðan er ofnæmis- og húðlæknisfræðilega prófuð með rétt pH sýrustig 

og án parabena og SLES. 
 

Vörunúmer: 5727821 

 

 
 

Crazy Soap Baðfroða (Bleik) 

Mild sápa fyrir börn sem hreinsar og gefur góðan raka. Þessi magnaða 

sápa gerir baðtímann skemmtilegri þar sem barnið getur mótað hana að 

vild og látið skoppa í vatninu. Að þvo sér þarf ekki að vera leiðinlegt! 

Froðuna má einnig nota fyrir skynjunarleiki utan baðtímans. Hægt er að 

setja froðuna í bakka og nota ýmis áhöld til að móta froðuna. 

Froðan er ofnæmis- og húðlæknisfræðilega prófuð með rétt pH sýrustig 

og án parabena og SLES. 
 

Vörunúmer: 367151  

 
 

 

 

 

 

Crazy Soap Baðfroða (Fjólublá) 

Mild sápa fyrir börn sem hreinsar og gefur góðan raka. Þessi magnaða 

sápa gerir baðtímann skemmtilegri þar sem barnið getur mótað hana að 

vild og látið skoppa í vatninu. Að þvo sér þarf ekki að vera leiðinlegt! 

Froðuna má einnig nota fyrir skynjunarleiki utan baðtímans. Hægt er að 

setja froðuna í bakka og nota ýmis áhöld til að móta froðuna. 

Froðan er ofnæmis- og húðlæknisfræðilega prófuð með rétt pH sýrustig 

og án parabena og SLES. 
 

Vörunúmer: 0170601 

 

 

 

 

  



Crazy Soap Baðfroða (Blá) 

Mild sápa fyrir börn sem hreinsar og gefur góðan raka. Þessi magnaða 

sápa gerir baðtímann skemmtilegri þar sem barnið getur mótað hana að 

vild og látið skoppa í vatninu. Að þvo sér þarf ekki að vera leiðinlegt! 

Froðuna má einnig nota fyrir skynjunarleiki utan baðtímans. Hægt er að 

setja froðuna í bakka og nota ýmis áhöld til að móta froðuna. 

Froðan er ofnæmis- og húðlæknisfræðilega prófuð með rétt pH sýrustig 

og án parabena og SLES. 
 

Vörunúmer: 343151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frothy Hair & Body Wash 

Frábær froðusápa með jarðaberjalykt sem hentar bæði fyrir hár og 

líkama. Auðvelt er fyrir börnin að nota froðuna sjálf þar sem stúturinn sér 

til þess að ekki komi of mikið magn í einu og að hún hellist ekki niður. 

Tilvalið til notkunar bæði í baðinu og sturtunni og óhætt er að taka hana 

með í sund eða ferðalög þar sem að froðan lekur ekki, þökk sé stútnum.   

Kids Stuff vörurnar eru mjög mildar og nærandi. Sápan er ofnæmis- og 

húðlæknisfræðilega prófuð og án parabena. 

 
Vörunúmer: 6100601 

 

 

 

 


