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Akuku podkład jednorazowy Baby Soft x 15 szt (A0500)
 

Cena: 11,38 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 szt

Postać Materiały higieniczne

Producent AKUKU

Rodzaj rejestracji Materiały opatrunkowe

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Akuku Baby Soft to praktyczne podkłady jednorazowe, które skutecznie zabezpieczają zarówno łóżko, jak i materac dziecięcy przed
wszelkimi zabrudzeniami, jak również przesiąknięciem (np. z powodu przemoczenia). Konstrukcja podkładów Akuku Baby Soft bazuje
na innowacyjnej technologii pulpy celulozowej, dzięki czemu wierzchnia warstwa podkładu jest bardzo delikatna, a zarazem miła w
dotyku i przyjazna dla wrażliwej skóry dziecka oraz niemowlęcia. Folia umieszczona na spodzie podkładu Akuku Baby Soft ma za
zadanie natomiast chronić materac, łóżko oraz przewijak przed zamoczeniem.
Akuku Baby Soft sprzedawane są w opakowaniu zawierającym 15 sztuk podkładów. Rozmiar każdego z nich to: 40x60 cm. Podkłady
zostały wyprodukowane w Unii Europejskiej zgodnie z najnowszymi normami, dzięki czemu są bezpieczne dla dzieci i nie powodują
podrażnień skóry podczas przewijania maluszka.

Charakterystyka
Akuku Baby Soft to wysokiej jakości jednorazowe podkłady higieniczne wyprodukowane przez polską markę, które znajdują swoje
zastosowanie podczas pielęgnacji oraz przewijania dzieci i niemowląt, a także jako zabezpieczenie materaca przed zabrudzeniem.
Głównym atutem podkładów Akuku Baby Soft jest wysoka jakość wykonania na bazie odpowiednio dobranych materiałów,
przetestowanych pod kątem bezpieczeństwa i ochrony wrażliwej skóry dziecka. W produkcie wykorzystano innowacyjną technologię
pulpy celulozowej, dzięki której warstwa wierzchnia podkładu jest bardzo delikatna, a zarazem przyjemna dla skóry niemowlęcia.

Po drugiej stronie podkładu Akuku Baby Soft zastosowano folię umieszczoną na spodzie oraz ośmiowarstwową włókninę, która ma
zabezpieczać materac oraz przewijak przed zabrudzeniami i zamoczeniem. To świetny sposób na zachowanie czystości i higieny
podczas przewijania niemowląt oraz małych dzieci. Co ważne, podkłady jednorazowe Akuku Baby Soft można stosować także u osób
dorosłych, w tym przede wszystkim u chorych z problemem nietrzymania moczu oraz u osób przebywających w szpitalu (jako ochrona
pościeli szpitalnej). Wysoka skuteczność podkładów jednorazowych Akuku Baby Soft sprawia, że są one polecane także kobietom w
okresie okołoporodowym oraz w okresie połogu.
Akuku Baby Soft to produkty, które wyróżnia wysoka chłonność oraz długi okres przydatności, dzięki czemu można mieć pewność, że
posłużą przez bardzo długi czas. Łatwość w użytkowaniu sprawia, że podkłady Akuku Baby Soft doskonale sprawdzają się zarówno
podczas użytkowania w domu, jak również w trakcie podróży lub wypełniania obowiązków służbowych. Ich delikatna konstrukcja
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zapewnia dziecku komfort i suchość w każdych warunkach. Duże rozmiary podkładów Akuku Baby Soft umożliwiają swobodne
rozkładanie ich na całej powierzchni łóżka, dzięki czemu mamy pewność, że pościel pozostaje sucha i czysta.

Cechy produktu:

Wyprodukowane w Unii Europejskiej, zgodnie z najnowszymi normami bezpieczeństwa, dzięki czemu nie powodują podrażnień
skóry dziecka podczas przewijania.
Innowacyjna technologia pulpy celulozowej, dzięki czemu podkłady są delikatne i przyjemne dla skóry dziecka.
Ośmiowarstwowa włóknina doskonale zabezpiecza przed przesiąkaniem podczas przewijania.
Rozmiar produktu: 40x60 cm.
Opakowanie Akuku Baby Soft zawiera: 15 sztuk podkładów.

Przechowywanie
Podkłady Akuku Baby Soft, jak również ich opakowanie nie są zabawkami, w związku z czym nie powinny być przechowywane w
miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Zaleca się przechowywanie podkładów jednorazowych Akuku Baby Soft w suchym,
bezpiecznym miejscu. Zużyte podkłady należy utylizować w odpowiedni sposób, dbając przy tym o środowisko.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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