


Lovela to najczęściej wybierane w Polsce hipoalergiczne 
środki do prania ubranek niemowląt i dzieci 

 
Naszą misją jest troska o bezpieczeństwo i zdrowie całej 

rodziny 
 

Jesteśmy ekspertem w kategorii prania dziecięcego z 
prawie 20 letnim doświadczeniem 

 
Nasze produkty są przebadane dermatologicznie i 

klinicznie, posiadają pozytywną opinię Instytutu Matki i 
Dziecka  

 

Lovela to gwarancja bezpieczeństwa  
od 1 dnia życia dziecka 

 

Lovela. Wybór Mam w trosce  
o zdrowie całej rodziny  



Lovela cieszy się zaufaniem Mam i wciąż 
umacnia swoją pozycję lidera w kategorii  

72,5%  
Udział wartościowy w kategorii 

prania dziecięcego 

80% 

97% 

83% 

Spontaniczna 
świadomość marki* 

Źródło:  *Badanie ilościowe, mamy dzieci w wieku 0-3 lata, n=500, GfK, 2013,  

Nielsen, sprzedaż wartościowa w Polsce, 2019  

   

Wspierana 
świadomość marki* 

Obecne lub byłe 
użytkowniczki* 



Produkty bezpieczne  
od 1. dnia życia 

Hipoalergiczne 
produkty 

stworzone  
z myślą o delikatnej 

skórze 
noworodków i 
małych dzieci 

Rekomendacje 
ekspertów 

Sukces Loveli zbudowaliśmy w oparciu  
o eksperckie rekomendacje i dedykowane 

portfolio 

Produkty marki Lovela 
otrzymały pozytywną 

rekomendację 
Instytutu Matki i 
Dziecka oraz są 

polecane przez Dr Lidię 
Ruszkowską – lekarza 
medycyny, specjalistę 

dermatologa 



Bezpieczne dla noworodków już od pierwszego dnia życia. 
 

Przebadane klinicznie. 
 

Hipoalergiczne – skład opracowany z myślą o nawet bardzo wrażliwej skórze. 
 

Rekomendowane przez Instytut Matki i Dziecka. 
 

Skutecznie usuwają zabrudzenia. 
 

Dlaczego Mamy zaufały Loveli? 



Nie zawierają sztucznych barwników, enzymów ani alergenów. 
 

Dobrze się wypłukują. 
 

Mają delikatny, neutralny zapach. 
 

Mogą być stosowane przez osoby z alergiami i chorujące na AZS. 
 

Dlaczego Mamy zaufały Loveli? 



Dlaczego warto używać specjalnych 

produktów dla dzieci zamiast 

standardowych detergentów? 
 

Skóra 
noworodka 
jest nawet 5 
razy cieńsza! 

Dziecięce 
plamy są 

inne.  

SKÓRA 

DZIECKA 

ROZWIJA SIĘ 

PRZEZ 

PIERWSZE  

3 LATA 
JEGO ŻYCIA ODPOWIEDNIA 

PIELĘGNACJA TO 

NIE TYLKO 

KOSMETYKI 

 I ŻYWIENIE 
TO TAKŻE ŚRODKI DO 

PRANIA 



Skóra dziecka w 
porównaniu do skóry 

dorosłego: 

wykazuje niską aktywność gruczołów 
potowych, 

ma inną kompozycję płaszcza lipidowego, 

nie ma w pełni dojrzałych gruczołów 
łojowych, 

jest bardziej podatna na działanie 
czynników zewnętrznych. 



W kwietniu 2020 roku Lovela Baby zyskała  

nową twarz 
 



Dbanie o ubrania Maluszka 
 

Proszki 
do bieli i kolorów 

Mleczka 
do bieli i kolorów 

Kapsułki 
uniwersalne 

Płyn 
do płukania Odplamiacz 

1,3 kg 
2,7 kg 
4,1 kg 

 

1,45 l 
2,9 l 
4,5 l 

 

1 l 
 

2 l 
 

12 szt 
23 szt 

 



Nowość! Lovela Family 

Dla starszych dzieci i całej rodziny  
 

Proszki 
do bieli i kolorów 

Płyny 
do bieli i kolorów 

2,1 kg 
 

1,85 l 
 



Dziękuję! 


