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Babyono naturalne pieluszki z włókien bambusa
organicznego x 3 szt (397/05) niebieskie
 

Cena: 25,89 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 3 szt

Postać Akcesoria dla dzieci

Producent BABYONO

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Opis produktu
 

Charakterystyka

Włókna bambusowe tworzą wyjątkowo miękką i delikatną powłokę porównywalną z dotykiem jedwabiu. Bambus jest jedną z
bardziej cenionych roślin, znanych z walorów zdrowotnych i kojących. Jest odnawialnym surowcem przyjaznym dla środowiska.
Rośnie bardzo szybko, nawet do 1 m dziennie, a do jego uprawy nie używa się pestycydów. Bambus ma właściwości
antybakteryjne, dzięki czemu jest odporny na zapachy. Z uwagi na delikatność włókien bambusowych konieczne jest
zachowanie odpowiedniej temperatury prania, co warunkuje nienaruszalność miękkiej struktury.
Pieluszki BAMBUSOWE, naturalne, super miękkie i delikatne, są niezbędnym elementem wyprawki – niezastąpione zarówno w
okresie noworodkowym, jak i niemowlęcym.
Pieluszki z włókien bambusa mogą być wykorzystywane już od pierwszych dni życia – jako otulacz, lekki kocyk, podkład do
przewijania, prześcieradło czy podręczny ręcznik. Świetnie sprawdzą się jako okrycie podczas karmienia piersią czy podkład na
ramię rodzica chroniący ubranie przed ulewaniem. Mogą też posłużyć jako przytulanka do snu albo lekka osłona do wózka.
Sprawdzą się w każdej sytuacji wymagającej bliskości ze skórą maleństwa. Zestaw zawiera 3 sztuki pieluszek: 2 z nich są
zdobione kolorowymi nadrukami, trzecia jest barwiona jednolicie. Pakowane są w transparentną torbę zapinaną na napy.
Właściwości:

Niezwykle miękkie
Antybakteryjne
Różne zastosowania
Lekki splot tkaniny zapewniający przewiewność
Dzięki właściwościom hipoalergicznym odpowiednie dla wrażliwej skóry
Odporne na zapachy
Idealnie sprawdzają się w domu, jak i na spacerach
Zestaw zawiera 3 szt. pieluszek: 2 szt. są zdobione kolorowymi nadrukami, trzecia jest barwiona jednolicie

Dane techniczne:
Materiał: 70% bambus, 30% bawełna
Wymiary: 70 x 70 cm
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Waga opakowania: 0,18 kg

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