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Pieluszki Bella Baby Happy - Maxi Plus (4+) BIG PACK - 62szt.
 

Cena: 68,63 pln

Opis słownikowy

Producent Bella

Opis produktu
 

Pieluszki Bella Baby Happy - Maxi Plus (4+) 

Liczba sztuk w opakowniu: 62szt. (BIG PACK)

Przeznaczenie:

Bella Baby Happy Maxi przeznaczone dla dzieci o wadze od 9 do 20 kilogramów

Właściwości:

W pieluszkach o rozmiarach Midi, Maxi, Maxi Plus, Junior i Junior Extra zastosowano nowoczesną włókninę Magic Green, która
błyskawicznie rozprowadza wilgoć wewnątrz pieluszki.

Pieluszki posiadają 3D Flexi System:|
- 2 szersze, bardziej elastyczne i dłuższe zapięcia – rzepy, szeroki i bardziej elastyczny pas taliowy oraz elastyczne gumki, które
zatrzymują zawartość pieluszki wewnątrz, nie powodując bocznych przecieków.
- W ulepszonych pieluszkach Bella Baby Happy został zastosowany nowy, cieńszy i bardziej anatomiczny wkład chłonny. Ulepszona
włóknina Magic Green błyskawicznie i skutecznie rozprowadza wilgoć wzdłuż wkładu chłonnego, dzięki czemu skóra dziecka pozostaje
sucha i nie grożą jej odparzenia.
- Dzięki zastosowaniu oddychających materiałów delikatna pupa Maluszka nie jest narażona na odparzenia. Superabsorbent, wiążący
wewnątrz pieluszki wilgoć w żel sprawia, że wilgoć nie ma kontaktu ze skórą dziecka, która dzięki temu pozostaje zdrowa i sucha. Do
produkcji pieluszek Bella Baby Happy nie jest używany lateks, który jest silnym alergenem i może łatwo uczulić dziecko. Dodatkowo
ryzyko uczuleń jest minimalizowane tym, że do wybielania nie jest stosowany chlor. Co ważne, pieluszka Bella Baby Happy nie tylko
zapobiega wylewaniu się zawartości na zewnątrz, ale też skutecznie zatrzymuje nieprzyjemne zapachy.

Pieluszki Bella Baby Happy to nowoczesne, oddychające produkty higieniczne przeznaczone dla niemowląt i dzieci.

Wszystkie pieluszki Bella Baby Happy to przewiewne produkty, pozwalające skórze Malucha swobodnie oddychać. Przewiewność
pieluszek oraz miękka i delikatna powłoczka zapewniają dziecku wysoki komfort noszenia oraz zmniejszają ryzyko występowania
podrażnień skóry.

Pieluszki Bella Baby Happy są wyjątkowo chłonne, dzięki czemu utrzymują wilgoć z dala od wrażliwej skóry Malucha. Dodatkową
ochronę przed przedostawaniem się zawartości pieluszki na zewnątrz zapewniają delikatne falbanki oraz warstwa dystrybucyjna
rozprowadzająca wilgoć wzdłuż wkładu chłonnego. Wszystkie pieluszki Bella Baby Happy posiadają wytrzymałe rzepy wielokrotnego
zapinania.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Pieluszki Bella Baby Happy oferują także coś wyjątkowego – woreczki na zużyte pieluszki. Wystarczy włożyć pieluszkę do woreczka i  po
kłopocie.
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Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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