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Pampers Pants 5 (12-17 kg) pieluchomajtki x 152 szt
 

Cena: 231,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 152 szt

Postać Pieluchomajtki

Producent PROCTER & GAMBLE

Rodzaj rejestracji Materiały opatrunkowe

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Pampers Pants 5 (12–17 kg) pieluchomajtki x 152 szt. to produkt dedykowany nieco starszym dzieciom, które nie
opanowały jeszcze korzystania z nocnika. Pieluchomajtki z numerem 5 będą odpowiednie dla dzieci o masie ciała 12–17 kg. Wyrób
medyczny jest bardzo prosty i szybki w zakładaniu i ściąganiu, a przy tym wyróżnia się wysoką chłonnością i dodatkowymi
zabezpieczeniami przed przeciekaniem. Pampers Pants 5 (12–17 kg) pieluchomajtki x 152 szt. mają certyfikat Oeko Tex Standard 100,
a poza tym są rekomendowane przez dermatologów z organizacji Skin Health Alliance.

Na co są Pampers Pants 5 (12–17 kg) pieluchomajtki x 152 szt.? Wskazaniem do stosowania pieluchomajtek jest ochrona dziecięcej
skóry przed kontaktem z moczem i zawilgoceniem odzieży wierzchniej. Produkt dedykowany jest dzieciom, które nie są jeszcze
odpieluchowane lub są w trakcie odpieluchowywania, ale jeszcze nie do końca opanowały kontrolowanie swoich potrzeb fizjologicznych,
w tym np. w nocy. To produkt stworzony dla ruchliwych dzieci, które coraz chętniej i odważniej poznają świat – pieluchomajtki nie
uciskają i nie krępują ruchów, są przyjazne dla skóry i jednocześnie zapewniają dziecku długotrwałe poczucie suchości. Zadbano o pełne
dopasowanie pieluchomajtek do gabarytów dziecka, co jest zasługą między innymi elastycznej taśmy wokół talii, która dostosowuje się
do dziecięcego brzuszka, sprawiając, że pieluszka nie spada, ale też nie uciska dziecka.

W opakowaniu znajdują się 152 sztuki pieluchomajtek Pampers Pants 5 (12–17 kg). W skład opakowania wchodzi miesięczny zapas
pieluszek dla dziecka. Pieluchomajtki bardzo dobrze dopasowują się do dziecięcego ciała, ale też nie krępują ruchów. Zostały tak
zaprojektowane, aby szybko absorbować wilgoć, ograniczając jej kontakt z wrażliwą skórą dziecka. Pieluchomajtki Pampers Pants 5
(12–17 kg) mają również specjalne rozwiązania zapobiegające przeciekaniu. To między innymi specjalna, podwójna osłonka wokół
nogawek, która chroni przed przeciekaniem moczu przy nóżkach. Znajduje się tu też specjalna kieszonka Stop & Protect, której
zadaniem jest zapobieganie przeciekaniu zawartości pieluszki w jej tylnej części.

Jak stosować pieluchomajtki Pampers Pants 5 (12–17 kg) x 152 szt.? Korzystanie z pieluchomajtek jest wygodne w przypadku dzieci
bardziej ruchliwych, które nie przepadają za zmianami pieluszek. Pampers Pants 5 (12–17 kg) pieluchomajtki x 152 szt. zakłada się jak
zwykłe majtki, więc dziecko nie musi pozostawać nieruchome w czasie dostosowywania rzepów i ich zapinania. Pieluchomajtki nie będą
też się samoczynnie odpinać w czasie zabawy i poznawania świata, poza tym dzieciom ćwiczącym korzystanie z nocnika będzie łatwiej
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je ściągnąć, a przy nauce kontrolowania potrzeb fizjologicznych niekiedy liczą się nawet sekundy. Zużyte pieluchomajtki rodzic może
ściągnąć dziecku jeszcze łatwiej i szybciej, gdyż wystarczy rozerwać ich boczki. Potem należy zwinąć pieluchomajtki, zabezpieczyć je
taśmą i wyrzucić do kosza.

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

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.
 

Galeria
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