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Pampers Active Baby 4 (9-14 kg) pieluchy x 180 szt
 

Cena: 208,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 180 szt

Postać Pieluchy

Producent PROCTER & GAMBLE

Rodzaj rejestracji Materiały opatrunkowe

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Podczas snu maluszek może wykonywać nawet dwukrotnie więcej ruchów niż osoba dorosła, a to może wiązać się z przeciekającą
pieluszką. Pieluszki Pampers Active Baby Dry zapewniają ochronę przed przeciekaniem przez całą dobę dzięki wyjątkowemu systemowi
potrójnej ochrony, który natychmiast wchłania wilgoć i pomaga zapobiegać przeciekaniu pieluszki w pasie i przy nóżkach. 1)
Szybkoschnący wkład pieluchy natychmiast wchłania wilgoć, 2) podwójna, wytrzymała osłonka wokół nogawek pomaga zapobiegać
przeciekaniu pieluchy przy nóżkach, 3) elastyczne krawędzie ze skrzydełkami komfortowo dostosowują się do talii dziecka, zapewniając
bezpieczne dopasowanie i doskonałą ochronę przed przeciekaniem przez całą dobę – niezależnie od tego, jak aktywny jest Twój
maluszek.

Bezpieczeństwo Twojego dziecka jest priorytetem nr 1 dla Pampers. Pampers Active Baby Dry są zatwierdzone przez organizację Skin
Health Alliance. (Pampers są zatwierdzone przez SHA jako bezpieczne w kontakcie ze skórą dziecka. Dowiedz się więcej na
www.pampers.pl)

Cechy

Ochrona przed przeciekaniem przez całą dobę
Pieluszki z szybkoschnącym wkładem, który natychmiast wchłania wilgoć
Podwójna, wytrzymała osłonka wokół nogawek pomaga zapobiegać przeciekaniu pieluszki przy nóżkach
Elastyczne krawędzie ze skrzydełkami komfortowo dostosowują się do talii dziecka, zapewniając bezpieczne dopasowanie
SKIN HEALTH ALLIANCE Przebadane dermatologicznie (Dowiedz się więcej na pampers.pl)
Miękka jak bawełna warstwa górna w kontakcie ze skórą dziecka (produkt nie zawiera bawełny)
Dodatkowa warstwa chłonna pomaga równomiernie rozprowadzać wilgoć wewnątrz pieluszki i utrzymywać ją z dala od skóry
dziecka
Wzory pozwalają odróżnić stronę przednią od strony tylnej

Składniki
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Petrolatum, Stearyl Alcohol, Paraffinum Liquidum, Aloe Barbadensis Leaf Extract

Przeciwwskazania
Aby zapobiec ryzyku uduszenia, opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

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