
Wizja, Misja i Wartości

Historia, Fakty, Eksperci i Porównania



Wizja

Spokój i bezpieczeństwo

podczas oczyszczania delikatnej skóry.



Misja

Rozwijanie i wprowadzanie na rynek 
produktu bez szkodliwych substancji 

chemicznych, który będzie odpowiedni 
dla każdego, bez względu na wiek. 
Uzyskanie pozycji lidera na rynku 

chusteczek odpowiednich dla skóry 
wrażliwej i alergicznej.



Wartości
• Być odważnym

• Być doskonałym

• Okazywać szacunek



Historia
Chusteczki WaterWipes zostały stworzone przez Edwarda McCloskey w 2006 
roku. Jak to często bywa, potrzeba i w tym przypadku była matką wynalazku. 
Córka Edwarda, bowiem cierpiała na bardzo poważne pieluszkowe zapalenie 
skóry. Poszukiwania chusteczek do oczyszczania skóry, które nie miałyby w 
swoim połowy tablicy Mendelejewa , okazały się bezskuteczne. Edward był 
przerażony ilością substancji chemicznych, które znajdują się w “mokrych” 
chusteczkach, nawet tych przeznaczonych do skóry wrażliwej. 

Poszukiwania bezpiecznego produktu, pozbawionego szkodliwych substancji 
chemicznych okazały się bezcelowe. Wobec tego faktu Edward zdecydował się, 
aby zacząć samemu produkować chusteczki, których nie znalazł na sklepowych 
półkach. 

Tak powstały pierwsze i jedyne na świecie chusteczki tak naturalne i czyste jak 
bawełniany wacik w połączeniu z wodą, ale wygodniejsze ze względu na ich 
formę.



Historia c.d.
Chusteczki stworzone przez Edwarda bardzo szybko zaczęły zdobywać 
popularność i przestały służyć jedynie jego córce, ale również innym rodzicom, 
których dzieci borykały się z podobnym problemem silnych podrażnień w 
okolicach okołopieluszkowych. W 2010 roku WaterWipes trafiły na półki aptek 
w Irlandii, następnie w ich  ślady poszła Wielka Brytania (2011r.) oraz USA 
(2013r.).

Na całym świecie istnieje ogromny popyt na chusteczki z dobrym składem. Są 
one w tej chwili dostępne w Irlandii, Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Nowej 
Zelandii, Kanadzie, Holandii, Portugalii, Korei Południowej, Islandii, Bułgarii, 
Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Cyprze, a teraz również w Polsce.

WaterWipes zostały zatwierdzone przez towarzystwo Allergy UK, zdobyły liczne 
nagrody oraz wyróżnienia przyznawane zarówno przez ekspertów jak i przez 
rodziców. Zostały docenione m.in. przez National Eczema Association of 
America. 

W 2014r. przeprowadzono badania wśród położnych, okazało się, że 97% z nich 
poleca WaterWipes do oczyszczania delikatnej skóry noworodków.



Skład chusteczek
99,9% czysta woda

0,1% ekstrakt z pestek grejpfruta



Porównanie składu



Fakty
• WaterWipes mają najprostszy skład na rynku, to czysta woda + kropla 

ekstraktu z pestek grejpfruta,
• Chusteczki wiodących na rynku marek, przeznaczone do skóry 

wrażliwej zawierają powyżej 15 składników, z czego większość to 
szkodliwe substancje chemiczne,

• WaterWipes usuwają skutecznie nagromadzony na skórze brud, a 
przy tym nie podrażniają delikatnej skóry

• Uzyskały pozytywną opinię położnych i pediatrów w częściach 
świata gdzie są dostępne, ze względu na przejrzystość składu oraz 
wysoką skuteczność

• Bardzo restrykcyjne normy i proces produkcyjny, który zachodzi w 
sterylnych warunkach, daje pewność, że skóra dziecka jest 
bezpieczna

• Chusteczki można bezpiecznie używać do 4 tygodni od otwarcia, 
• WaterWipes tworzone są z najwyższej jakości materiałów



Woda
Daje życie i podtrzymuje życie… Na Ziemi występuje w 3 stanach 
skupienia, buduje ekosystemy, w wielu miejscach na świecie jej brakuje. 
Ludzki organizm składa się w ok. 70% z wody… Czy jest coś 
doskonalszego?

WaterWipes to w 99,9% woda, która usuwa zanieczyszczenia, a przy tym 

nie podrażnia delikatnej skóry. W związku z tym, że zwykła woda, np. 

którą pijemy, z butelki czy z kranu, ma dość duże cząsteczki, przez co nie 

jest w stanie oczyszczać tak efektywnie. Dlatego postanowiliśmy to 

zbadać i udało nam się zmodyfikować, w sposób naturalny właściwości 

wody przez zmniejszenie cząsteczki. Mniejsza cząsteczka znacznie lepiej 

usuwa wszelkie zabrudzenia bez potrzeby dodawania substancji 

chemicznych.



Dla kogo?
• dla noworodków, niemowląt, wcześniaków, dzieci,
• dla dorosłych,
• dla alergików,
• dla osób z Atopowym Zapaleniem Skóry, egzemą, 
łuszczycą, innymi chorobami skóry,

• dla wszystkich, którzy nie chcą stosować substancji 
chemicznych w codziennych zabiegach 
pielęgnacyjnych



Nagrody i wyróżnienia



Dystrybutor:
Eco and More Sp. z o.o. 

ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa
e-mail: biuro@ecoandmore.pl

tel: 663 330 216
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