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Babyono podkłady do przewijania 40 x 60 cm (598)
 

Cena: 16,63 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 szt

Postać Materiały higieniczne

Producent BABYONO

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Opis produktu
 

Wstęp
Podkłady do przewijania Babyono to produkt niezbędny dla każdego młodego rodzica, który szuka wygodnego sposobu na codzienne
przewijanie niemowląt. Podkłady o wysokim poziomie chłonności i przyjemnej w dotyku fakturze doskonale sprawdzają się zarówno
podczas pielęgnacji dzieci i niemowląt od pierwszego dnia życia, jak również podczas troski o higienę kobiet w okresie połogu. Podkłady
do przewijania Babyono wyposażone zostały w dwie warstwy – zewnętrzna folia skutecznie chroni materac lub przewijak przed
zabrudzeniami, natomiast specjalny superabsorbent umieszczony wewnątrz podkładu z powodzeniem pochłania wszelkie płyny, a przy
tym neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

Podkłady higieniczne Babyono  warto wykorzystywać także jako zabezpieczenie pościeli oraz materacyka w łóżeczku dziecięcym w
trakcie odpieluchowania i nauki korzystania z nocnika. Produkt został wyprodukowany w Unii Europejskiej. Opakowanie podkładów
higienicznych Babyono zawiera 20 sztuk o wymiarach 40x60 cm.

Charakterystyka
Podkłady do przewijania Babyono  przeznaczone są do codziennego przewijania niemowląt oraz zachowania higieny u kobiet w okresie
połogu. Co więcej, doskonale sprawdzają się jako ochrona materacyka i łóżeczka dziecięcego w przypadku starszych dzieci, które
rozpoczynają proces odpieluchowania i uczą się korzystać z nocnika. Podkłady Babyono wyróżnia innowacyjna formuła, dzięki której są
one miękkie, przyjemne w dotyku i bardzo dobrze przepuszczające powietrze. Wykonane zostały z połączenia bawełny oraz tworzywa
PE, które jest w pełni bezpieczne dla delikatnej i wrażliwej skóry dziecka.

Podkłady higieniczne Babyono wyróżnia duża chłonność, co daje dziecku poczucie higieny i komfortu, a także zapewnia wysoką
ochronę przed przemoczeniem. Zewnętrzna folia podkładu ma za zadanie chronić łóżko lub materac przed wszelkimi zabrudzeniami. Z
drugiej strony otrzymujemy miękką, delikatną warstwę zewnętrzną, której składnikiem jest m.in. specjalny superabsorbent,
odpowiedzialny za szybkie i skuteczne wchłanianie płynów, jak również neutralizowanie nieprzyjemnych zapachów. Podkłady Babyono
doskonale przepuszczają powietrze, dzięki czemu chronią pupę niemowlęcia przed odparzeniami.

Co ważne, podkłady do przewijania Babyono zostały wyprodukowane w Unii Europejskiej i spełniają wszelkie normy związane z higieną
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i bezpieczeństwem u najmłodszych. Jest to doskonałe rozwiązanie dla rodziców, którzy chcą szybko i wygodnie przewijać dziecko w
utrudnionych warunkach, np. w samochodzie, w plenerze, podczas wizyty u znajomych lub w publicznych toaletach.

Cechy produktu

Podkłady Babyono posiadają specjalny superabsorbent, który wchłania płyny i neutralizuje przykre zapachy.
Delikatna warstwa wierzchnia podkładu Babyono nie podrażnia skóry dziecka, a także chroni przed powstawaniem odparzeń.
Podkłady zapewniają wysoki stopień chłonności, dzięki czemu zabezpieczają łóżeczko i materacyk przed zamoczeniem.
Produkt wyprodukowany w Unii Europejskiej, spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa, które pozwalają na stosowanie go u dzieci
i niemowląt od 1. dnia życia.
Podkłady Babyono doskonale sprawdzają się u kobiet w okresie połogu.

Ekonomiczne opakowanie zawierające 20 sztuk podkładów Babyono.
Wymiary jednego podkładu to: 40 cm x 60 cm (szer. x wys.), co zapewnia dużą powierzchnię do ochrony przed przemoczeniem.

Przechowywanie
Podkłady do przewijania Babyono powinny być przechowywane w miejscu suchym, a także niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Produkt nie powinien być używany przez dziecko jako zabawka. Zużyte podkłady Babyono 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.
 

Galeria
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