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Pieluchy Happy Maxi x 12 szt (8-18 kg)
 

Cena: 22,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 szt

Postać Pieluchy

Producent TZMO

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Wstęp
Pieluchy Happy Maxi to jednorazowe artykuły higieniczne, przeznaczone dla dzieci o wadze 8-18 kg. Specjalny system Flexi Fit
zapewnia idealne dopasowanie do ciała dziecka, przy jednoczesnej izolacji wilgoci.

Pieluchy Happy Maxi nie krępują ruchów malucha, zapewniając mu maksymalny komfort. Happy Maxi zostały wykonane wyłącznie z
bezpiecznych, certyfikowanych materiałów. Są miękkie i wyjątkowo delikatne dla wrażliwej skóry dzieci. W dodatku, pieluchy Happy Maxi
zostały wyposażone w system Superabsorbent, który oprócz chłonności, zapewnia ochronę antybakteryjną, co przekłada się choćby na
niwelowanie nieprzyjemnego zapachu. System Quick Dry natomiast zapewnia maksymalną ochronę przed przeciekaniem i ułatwia
rozprowadzanie wilgoci wzdłuż całej pieluchy, pozostawiając komfortowe uczucie suchości przez długi czas. Właściwości pieluch 
Happy Maxi zapewniają dziecku spokojny sen nocą oraz swobodne poruszanie się w ciągu dnia. Kolejną zaletą pieluch jest technologia
Air Flow, która z kolei pozwala na dopływ powietrza do skóry malucha, ograniczając tym samym ryzyko odparzeń i podrażnienia skóry.

Zewnętrzna warstwa pieluch Happy Maxi została wykonana z włókniny połączonej z folią paroprzepuszczalną, odprowadzającą na
zewnątrz parę wodną oraz ciepło.

Charakterystyka
Pieluszki Bella Baby Happy w rozmiarze Maxi rekomendowane są dla dzieci o wadze 8-18 kg. Ich unikalne cechy, odpowiednio
dostosowane do potrzeb i etapu rozwoju dziecka, gwarantują optymalną ochronę i poczucie najwyższego komfortu.

Pieluszka na tym etapie rozwoju dziecka powinna zapewnić maksymalną swobodę ruchu. Dlatego pieluchy w rozmiarze Maxi posiadają
specjalny 360° Comfort System – system elastycznych elementów wraz z anatomicznym wkładem chłonnym, który sprawia, że
pieluszka jest wygodna, nie uwiera i doskonale przylega do ciała dziecka, a przy tym zachowuje swoją chłonność i delikatność.

Cechy pieluszek Happy Maxi:

anatomiczny wkład chłonny, dzięki któremu pieluszka idealnie dopasowuje się w części krokowej, nie powodując dyskomfortu
podczas poruszania się,
technologia Air Flow gwarantuje pełną oddychalność pieluszki i zapewnia dopływ świeżego powietrza do skóry dziecka
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zapobiegając podrażnieniom,
włóknina Quick Dry maksymalnie przyspiesza wchłanianie wzdłuż całej pieluszki bardzo szybko izolując wilgoć od skóry dziecka,
elastyczny system Flexi Fit – szeroki ściągacz taliowy oraz szerokie elastyczne rzepy – zapewnia pełne dopasowanie pieluszki,
wyjątkową swobodę ruchów oraz nie powoduje ucisku brzuszka.

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