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Link do produktu: https://swiatpieluch.pl/bambino-mio-nappyset-zestaw-pieluszek-p-844.html

bambino mio nappyset zestaw
pieluszek
Cena

179,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod EAN

5060003104872

Producent

bambino mio

Opis produktu
Zestaw startowy pieluch wielorazowych Nappy jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem, kiedy jest
się zdecydowanym na używanie pieluch wielorazowych. Stosując pieluszki wielorazowe chronisz dziecko przed alergią,
zaczerwienieniem skóry, oszczędzasz pieniądze i środowisko. Skracasz okres pieluchowania, przy pieluchach jednorazowych
dziecko dłużej uczy się korzystania z nocnika.

Na cały okres pieluchowania potrzebujesz: około 6000 szt pieluch jednorazowych – szacunkowy koszt to między 3600 zł a
6000 zł. a pieluch wielorazowych z otulaczem tylko 20 szt – szacunkowy koszt to 1300 zł. Jest to oszczędność rzędu 60% przy
pierwszym dziecku oraz 100% przy drugim i kolejnym dziecku.

Temperatura prania: 60 st.
Skład produktu: pieluchy – 100% najwyższej jakości bawełny; otulacze – 100% poliester
Rozmiar: 5 – 7 kg

Zestaw zawiera:

12 pieluszek bawełnianych,
3 pary majteczek
prostą instrukcję w jaki sposób ich używać.
Otulacze BAMBINO MIO posiadają: Łatwe, szybkie w użyciu i bardzo delikatne zapięcia pozwalające na dostosowanie ich do
indywidualnego rozmiaru każdego dziecka. Miękkie wykończenia przy nóżkach i biodrach chroniące delikatną skórę dziecka
przed podrażnieniem. Uelastycznione brzegi zapewniające precyzyjne przyleganie, tym samym zapewniają szczelność i
zapobiegają przeciekaniu. Wewnętrzna ich strona pokryta jest nieprzemakalną warstwą (laminat bawełniano-poliestrowy).
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma Bambino Mio stworzyła model majteczek zapewniających: doskonały komfort,
minimum przeciekania, wygodę w użyciu, oszczędność pieniędzy. Wszystkie modele majteczek do pieluch wykonane są
zgodnie z najwyższymi standardami obowiązującymi w produkcji tego asortymentu.
Pieluszki MIONAPPY: Wykonane są z najlepszej jakości bawełny co gwarantuje idealną absorbcję wilgoci, zapewniające
maksymalną chłonność. Mogą być składane na rózne sposoby, w zależności od płci, wielkości oraz indywidualnych potrzeb
dziecka. Pieluszka składa się z trzech powierzchni – powierzchnia wewnętrzna zawiera aż 6 warstw bawełny, natomiast
zewnętrzne 4 warstwy. Nie wymagają prasowania. Ważne ! Przed pierwszym użyciem pieluszki należy wyprać. Rozmiary
majteczek i pieluszek są dobrane w taki sposób, aby ułatwić decyzję o wyborze właściwego zestawu dla Twojego dziecka.
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