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BamBams pielucha wielorazowa
AIO bambusowa PUL MINKEE
One Size 3-12 KG
Cena

31,00 zł

Cena poprzednia

36,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

BamBams

Opis produktu
PIELUSZKI WIELORAZOWE AIO BamBams - bambusowe
OPIS PRODUKTU:
Każda pieluszka jest od razu gotowa do użycia. Pieluszki AIO (All in One)
Posiadają wyjątkowo smukły kształt, dzięki czemu idealnie dopasowują się do pupki maleństwa. Rozmiar: od noworodka do 12
kg.
Rozmiar S/M/L masz w jednej pieluszce!
Pieluszki te idealnie leżą na pupie dziecka.
Posiadają wodoodporną, przepuszczającą powietrze warstwę zewnętrzną PUL, która pokryta jest milutkim materiałem
"minkee".
Wewnątrz pieluszka wykonana jest z delikatnej, a zarazem bardzo gęstej, niebielonej froty bambusowej.
Chłonność pieluszki można również zwiększyć umieszczając dodatkową wkładkę wewnątrz pieluszki. Wkłady dostępne osobno.
Delikatna skóra dziecka ma kontakt wyłącznie z naturalnym włóknem bambusowym, dzięki czemu maleje ryzyko uczuleń i
podrażnień.
Niepowtarzalna miękkość tych pieluszek wielorazowych oraz przepiękne kolory sprawiają że jest to towar oryginalny i jedyny
w swoim rodzaju!!!
Te naprawdę wysokiej jakości pieluszki możesz mieć w bardzo atrakcyjnej cenie.
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.
Pieniądze to jeden z głównych powodów dla których powinieneś kupić nasze pieluszki. Pomyśl jak wiele możesz zaoszczędzić
stosując pieluchy wielorazowe. Wyobraź sobie, że przez cały okres pieluszkowania musisz wydać na pieluchy jednorazowe
astronomiczną kwotę ponad 5000zł. Zobacz jak wiele możesz zaoszczędzić stosując nasze produkty.
Zapewne dbasz o ekologię, a nasze środowisko naturalne nie jest dla ciebie obojętne. 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?
Zalecamy posiadanie minimum 12 sztuk na zmianę, a jeżeli nie chcemy prać codziennie to 24 sztuki!
STRUKTURA PIELUSZEK:
Warstwa zewnętrzna : Poliester i mięciutki materiał minkee.
Warstwa wewnętrzna: Frota bambusowa.
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