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bambino mio pielucha miosolo
all-in-one nappy One Size AIO
leniwce
Cena

76,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

bambino mio

Opis produktu
Miosolo to jedne z najszybciej schnących pieluch systemu AIO Miękkie i wygodne gwarantują idealną absorpcję wilgoci i
przepuszczalność powietrza. Jeden rozmiar pieluszek, dzięki temu Miosolo rośnie razem z dzieckiem. Pieluszka połączone jest
z wkładem, a jej użycie jest tak proste jak pieluszki jednorazowej.
Dzięki napom z przodu pieluszki można idealnie dopasować rozmiar do dziecka. Zapięcia na rzep (które dzięki systemowi
Velcro® są odporne na zniszczenia) umożliwiają dopasowanie rozmiaru w obwodzie dziecka. Super-chłonny wkład pieluszki
oraz wewnętrzna warstwa „stay-dry“ pochłaniają wilgoć do pieluszki, chroniąc przed bezpośrednią stycznością wilgoci ze
skórą maluszka.
Elastyczny i wodoodporny materiał zewnętrzny podoła nawet tym najbardziej aktywnym dzieciom Elastyczne i miękkie
wykończenia chronią przed wyciekaniem z pieluszki. Unikalny system wysuwanego wkładu z uchwytami ułatwia wyjmowanie i
wsuwanie co podwyższa poziom efektywności prania i przyspiesza proces suszenia.
W razie potrzeby do pieluszki można wsunąć dodatkowy wkład np. mioboost w celu zwiększenia chłonności. Mogą być
używane z bibułkami Mio Liners lub innymi.

Przed pierwszym użyciem należy je wyprać. Są bardzo trwałe, mogą być długo przechowywane i używane przy
kolejnych dzieciach.

Korzyści stosowania pieluch All-in-One AIO Miosolo Bambino Mio:

Szybkie zakładanie,
ochrona dziecka przed alergią, zaczerwienieniem skóry,
oszczędność pieniędzy i ochrona środowiska.
Pranie:

40° C – 60° C , zimne suszenie w suszarce.
Zalecamy pranie w temp 40 ° C w nie biologicznym detergentem (bez enzymów) i jedną miarką środka
antybakteryjnego miofresh (15 ml).
Suszyć pieluszki z dala od bezpośredniego ciepła, najlepiej na powietrzu.
Pranie w wyższych temperaturach i częste suszenie w suszarce może spowodować przedwczesne pogorszenie stanu
pieluszki.
Nie używać środków do zmiękczania tkanin.
Nie prasować.
Zapiąć rzepy do wewnątrz !!!

wygenerowano w programie shopGold

Skład produktu: Pieluszka: 100% poliester, Majtki: 85% poliester, 15% nylon Rozmiar: One Size 4-18 kg

Bambino Mio – wiodący producent pieluch wielorazowych na całym świecie. Wykorzystuje najnowsze technologie oraz
długoletnie doświadczenie producenta opierające się na produkcji i sprzedaży materiałowych pieluszek w 60 krajach.
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