
Rigtig mange småbørnsfamilier 
kender problemet med røde barne-
numser, der alt for ofte udvikler sig 
til udslæt eller egentlige svampean-
greb. Da bleområdet er sensitivt, er 
det selvsagt smertefuldt for babyen, 
og kan da også resultere i alt fra 
ændring af adfærd til søvnløshed 
og tab af appetit.

Af samme grund undrede søstrene 
Maria og Cecilie Reumert Wagt-
mann sig over, at der ikke fandtes et 
produkt på det danske marked, der 
effektivt kunne styrke babyhudens 
naturlige barrierefunktion, når den 
blev udsat for urin og afføring. 

Selv havde Maria og Cecilies børn 
dog ingen problemer, hvilket de 
kunne takke familiens franske ophav 
for. I Frankrig griber man nemlig 
bleskiftet an på en helt anden 
måde, end man har for vane i Dan-
mark, og det gjorde søstrene også, 
fortæller Maria Reumert Wagtmann.

– Franskmændene har altid haft en 
forståelse for, at man skulle fore-
bygge rødmen og irritation i stedet 
for at behandle, når skaden først er 
sket. Til det formål har de gennem 
de seneste 100 år brugt et olive-
nolie- og kalkbaseret produkt, der 
beskytter huden mod de skadelige 
affaldsstoffer fra urin og afføring. 

En kæmpe efterspørgsel
Blandt de to søstres veninder 
opstod der hurtigt en interesse for 
produktet og selve metoden, der 
stod i skarp kontrast til den nordiske 
bleskiftetradition. Her renser man 
oftest med vand og evt. sæbe, og 
behandler så i øvrigt, når huden er 
rød. 

– Vi begyndte med at fragte mindre 
partier hjem til veninder, mødre-
grupper og vuggestuer. Og da 
efterspørgslen bare blev større og 
større, besluttede vi os for at få pro-
duktet ind på apotekernes hylder til 
glæde for alle danske børnefamilier, 
siger Cecilie Reumert Wagtmann.

I dag er det tre år siden, at søstrene 
lancerede deres eget produkt under 
navnet ”Olívy baby care – diaper 
change”, og succesen har ikke ladet 
vente på sig. Faktisk anbefales pro-
duktet nu af jordemødre og sund-
hedsplejersker, ligesom salget hvert 
år er fordoblet. Det siger noget om 
den situation danske småbørns-
forældre har stået i, fortsætter 
Cecilie Reumert Wagtmann.

– Vi ved fra både danske og inter-
nationale undersøgelser, at op til 
75 procent af alle børn under et år 
bliver ramt af bleudslæt i forskellig 
grad, og at det hos nogle udvik-
ler sig til decideret svamp. Det er 

selvfølgelig voldsomt ubehageligt 
for barnet, når der kommer syre 
i hudåbninger, og samtidig lider 
forældrene ofte af dårlig samvittig-
hed. Dermed har der jo været et 
enormt stort behov, som vi selvføl-
gelig er glade for at kunne være 
med til at afhjælpe, smiler hun og 
giver ordet videre til sin søster.

– Jeg tror, at det i høj grad er 
vanens magt, der har stået i vejen 
i Danmark. Vi har simpelthen ikke 
været vant til at tænke i forebyggel-
se frem for behandling på det her 
område. De senere år er der også 
mange, der har erstattet vandet 
med vådservietter – som selvfølge-
lig er praktiske, men som heller ikke 
hjælper huden med at genopbygge 
sig selv. Dertil kommer, at overdre-
ven brug af servietterne også kan 
give hudproblemer, siger hun og 
nævner, at bl.a. risikoen for allergi 
ligger søstrene meget på sinde. 

Naturens egne ingredienser
Af samme grund er Olívy – diaper 
change baseret på naturens egne 
ingredienser i form af ekstra jomfru 
olivenolie, iblandet en mild kal-
kopløsning. Her er hverken tilsat 
parfume, farvestoffer, aluminium, 
parabener eller andre konserve-
ringsmidler, og produktet er også 
allergimærket, dermatologisk testet 
og har klinisk dokumenteret effekt. 

Med alt det, der er sket, har de 
sidste tre år været travle for søst-
rene Reumert Wagtmann. Men det 
har de ikke det fjerneste imod – 
nærmest tværtimod, lyder det.

– Vi vil ikke tage æren for at have 
udviklet produktet, for den skal 
franskmændene have. Men vi glæ-
der os rigtig meget over at kunne 
bidrage til en endnu bedre – og 
mindre smertefuld – start på livet 
for rigtig mange babyer. Det er så-
dan set det hele værd, smiler de to.

På bare tre år har Olívy vundet indpas på jordemoderskolen og hos samtlige danske apoteker. 
Bag succesen står to søstre, der bare ikke kunne holde ud at se fl ere røde barnerumper.
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