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Pampers Pants 4 (9-15 kg) pieluchomajtki x 108 szt
 

Cena: 150,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 108 szt

Postać Pieluchy

Producent PROCTER & GAMBLE

Rodzaj rejestracji Materiały opatrunkowe

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Pieluchomajtki Pampers Pants mają rewolucyjną KIESZONKĘ STOP & PROTECT, która wraz z pełnym dopasowaniem 360° zapewnia do
12 godzin pełnej ochrony przed przeciekaniem. Oprócz tego mają chłonny wkład, który błyskawicznie wchłania wilgoć, oraz podwójną
osłonkę wokół nogawek, która zapobiega przeciekaniu w okolicach nóżek. Jeśli Twoje dziecko wierci się podczas przewijania,
pieluchomajtki Pampers Pants będą doskonałym wyborem, bo dzięki elastycznej taśmie wokół talii ich zakładanie i zdejmowanie jest
wyjątkowo łatwe. Aby zdjąć pieluchomajtki, rozedrzyj ich boczki, zwiń je, zabezpiecz taśmą i wyrzuć. Zarówno dla Ciebie, jak i dla marki
Pampers dobro dziecka jest na pierwszym miejscu: Pieluchomajtki Pampers Pants zostały przetestowane dermatologicznie i nie
zawierają alergenów zapachowych sklasyfikowanych przez UE (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1223/2009 dotyczącym produktów kosmetycznych). Ponadto zostały zatwierdzone przez dermatologów z organizacji Skin Health
Alliance, co potwierdza, że są bezpieczne dla skóry dzieci. Chcesz wiedzieć więcej o komponentach i składnikach naszych produktów?
Odwiedź stronę pampers.pl

Cechy

Kieszonka Stop & Protect zapobiega przeciekaniu pieluchomajtek z tyłu
Łatwe zakładanie: Wystarczy je włożyć i podciągnąć
Łatwe zdejmowanie: Aby je zdjąć, wystarczy rozedrzeć boczki. Przed wyrzuceniem zwiń i zabezpiecz taśmą
Pełne dopasowanie 360°: Mają elastyczną taśmę wokół talii, która zapewnia pełne dopasowanie 360°i pomaga zapobiegać
przeciekaniu
Superchłonny wkład błyskawicznie wchłania wilgoć, zapewniając pełną ochronę przed przeciekaniem nawet do 12 godzin
Podwójna osłonka wokół nogawek pomaga zapobiegać przeciekaniu w okolicy nóżek
Ciekawe wzorki wskazujące przód i tył pieluchomajtek
Zatwierdzone przez dermatologów z organizacji Skin Health Alliance, co potwierdza ich bezpieczeństwo dla skóry dzieci

Składniki
Petrolatum, Stearyl Alcohol, Paraffinum Liquidum, Aloe Barbadensis Leaf Extract
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Przeciwwskazania
Aby zapobiec ryzyku uduszenia, opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Producent
Procter & Gamble

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