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TO, CZEGO NIE WIEDZIAŁEŚ
• Receptura kremu Sudocrem pozostaje
niezmienna od 1931 roku.
• Sudocrem to marka numer 1 na
odparzenia w Wielkiej Brytanii.
• Niemal każda mama w Polsce może
wypróbować próbkę kremu Sudocrem, gdy
przebywa jeszcze ze swoim maleństwem
w szpitalu.

Sudocrem to hipoalergiczny krem barierowo-ochronny, którego specjalna formuła goi i łagodzi odparzenia oraz
otarcia. Od ponad 80 lat jest skutecznym sprzymierzeńcem każdej mamy na froncie walki z podrażnieniami skóry
i odpieluszkowym odparzeniem skóry. Produkty marki Sudocrem są stosowane przez pracowników służby zdrowia
oraz troskliwych rodziców na całym świecie.

Sudocrem zawiera pięć składników aktywnych:
• Lanolina
• Alkohol benzylowy
• Tlenek cynku
• Benzoesan benzylu
• Cynamonian benzylu
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historia marki
1931 W
 ynalezienie kremu w dublińskiej aptece przez
Thomasa Smitha.
1950 K
 rem otrzymuje nazwę Sudocrem – Krem
barierowo-ochronny.
1960 S
 trategia promocyjna polegająca na osobistym
dostarczaniu próbek Sudocremu „świeżo

upieczonym mamom” zapewnia produktowi
stały rynek zbytu w Irlandii.
1977 Wprowadzenie Sudocremu na rynek brytyjski.
1980 S
 udocrem znajduje honorowe miejsce
w każdym szpitalu w Wielkiej Brytanii.

2007 P
 o 30 latach obecności w Wielkiej Brytanii
Sudocrem to produkt numer 1 w leczeniu
odpieluszkowego odparzenia skóry.
2011 Marka Sudocrem świętuje 80. urodziny!

