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BamBams bambusowa pielucha
wielorazowa PUL MINKEE
OneSize kieszonka 3-16 KG
dinozaury
Cena

25,99 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod EAN

5902020219071

Producent

BamBams

Opis produktu
BamBams wielorazowa pielucha bambusowa typ kieszonka PUL MINKEE na cały okres pieluchowania. OD 3,5-15 KG
Skóra twoje maleństwa ma kontakt wyłącznie z 100% naturalną frotą bambusową, dzięki czemu maleje ryzyko uczuleń i
podrażnień. Pieluszki posiadają wodoodporną, przepuszczającą powietrze warstwę zewnętrzną, która pokryta jest milutkim
materiałem "minkee". Pełni ona rolę otulacza. Wewnątrz pieluszki znajduje się naturalne i delikatne wypełnienie. Zastanawiasz
się jakie pieluszki wybrać dla twojego maleństwa? Decyzja ta jest niezwykle istotna, gdyż Twoje dziecko spędzi w pieluchach
około 25 tysięcy godzin i będzie wymagało przewinięcia średnio 6 tysięcy razy. Wybór ten będzie miał ogromny wpływ na
zdrowie, rozwój i wygodę Twojego maluszka, a także na otaczające nas środowisko i Twoje oszczędności.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI STOSOWANIA PIELUSZEK WIELORAZOWYCH:

Pieniądze to jeden z głównych powodów dla których powinieneś zakupić nasze pieluszki. Pomyśl jak wiele możesz
zaoszczędzić stosując pieluchy wielorazowe. Wyobraź sobie, że przez cały okres pieluszkowania musisz wydać na
pieluchy jednorazowe astronomiczną kwotę 5000 zł. Zobacz jak wiele możesz zaoszczędzić.
Zapewniają przepływ powietrza i prawidłową temperaturę ciała.
Nie zawierają wielu substancji chemicznych, które występują w pieluchach jednorazowych.
Wspomagają prawidłowy rozwój stawu biodrowego Twojej pociechy.
W przypadku chłopców naturalne pieluszki nie podgrzewają przez cały czas jąderek, dzięki czemu w ten prosty sposób
zapobiegasz niepłodności u twojego synka.
Zapobiegają powstawaniu grzybic i zapaleń układu moczowego.
Dziecko szybciej zrozumie fizjologię, dzięki czemu wcześniej będziesz mogła zacząć je uczyć korzystania z nocnika.
Dodatkowo komfort noszenia dla maluszka jest dużo większy niż pieluszek jednorazowych. Nie mają zapachu
chemicznego i są mięciutkie.
Zapewne dbasz o ekologię, a nasze środowisko naturalne nie jest dla Ciebie obojętne. Pomyśl, jednorazowe pieluchy z jednego
dziecka to ponad 1,5 TONY odpadów. Wydaje Ci się to bardzo dużo, a wyobraź sobie, że te 1,5 tony będzie rozkładać się
ponad 500 LAT. Nieciekawie prawda? Zapewne dbasz o ekologię, a nasze środowisko naturalne nie jest dla Ciebie obojętne.
Pomyśl, jednorazowe pieluchy z jednego dziecka to ponad 1,5 TONY odpadów. Wydaje Ci się to bardzo dużo, a wyobraź sobie,
że te 1,5 tony będzie rozkładać się ponad 500 LAT. Nieciekawie prawda? Każda pieluszka jest od razu gotowa do użycia.
Posiadają wyjątkowo smukły kształt, dzięki czemu idealnie dopasowują się do pupki maleństwa. Rozmiar: Od noworodka do 15
kg. Rozmiar S/M/L masz w jednej pieluszce! 3*3 czyli 9 inteligentnych zatrzasków z przodu pieluszki pozwala na łatwe
dopasowanie jej wielkości do Twojego dziecka. Już od noworodka do kilkuletniego smyka. Pieluszki typu kieszonka, oznacza to
że wewnątrz otulacza znajduje się kieszonka wykonana z niebielonej froty bambusowej, która zatrzymuje wilgoć dając dziecku
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uczucie suchości. Pieluszki posiadają wodoodporną, przepuszczającą powietrze warstwę zewnętrzną, która pełni rolę otulacza.

Jak każda pieluszka kieszonka by działać idealnie potrzebuje wkładu chłonnego. Wkładki chłonne odpowiedzialne są za
przechowywanie wilgoci. Najczęściej stosowanymi wkładami są wkłady BamBams o regularnym kształcie. Ilość wkładek w
pieluszce zależna jest od wybranej opcji. Standardowo z pieluchą bambusową sprzedawane są wkładki 100% mikrofibra
wykonane zostały z 3 warstw mięsistej i bardzo chłonnej mikrofibry.

Pieluszki jak i wkładki można prać w pralce. Bambus chroni delikatną skórę dziecka i utrzymuje ją suchą. Zewnętrzna
wodoodporna warstwa daje pewność, że pieluszka nie przecieknie.
Struktura pieluszki:

Warstwa zewnętrzna : przepuszczający powietrze nieprzepuszczający wilgoci PUL
Warstwa wewnętrzna: mięciutki bambus - naturalna niebielona frota bambusowa.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
ILOŚĆ WKŁADEK: BEZ WKŁADEK , 1 WKŁADKA (+ 5,00 zł ), 2 WKŁADKI (+ 10,00 zł )
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