Trainer

free

Bezplenkování

S (2 roky), L (3 roky),
XL (4 roky)

TM

Pomáhá dětem ve
fázi nácviku chození

Bezplenková metoda vycházející z tradic
Asie a Afriky se i u nás stává stále
oblíbenější. Před vykonáním potřeby lze
u kojenců sledovat jisté signály. Pozorné
sledování těchto signálů se za nedlouho
změní v pochopení přirozeného rytmu
dítěte. Zcela nenásilně. Naše oblečení
W-freeTM usnadňuje rodičům rychle reagovat na potřeby a signály dítěte. Tenké pleny doplňují
naši kolekci pro větší jisotu a
jako podpora v počátcích aplikování metody

na nočník

Vícevrstvá skládací plena
S (30x41 cm), M (34x47 cm), L (39x53 cm)
Oblíbená absorbční vkládací plena z bavlny.
4-8-4 vrstvá

Doplňky
Přebalovací deka

Pytlík na pleny

Combi Sleeper W-free

jednoduché
pratelné

W-free Slip

Síťka na praní

Travel Mate

Crawlers
W-free

Vlněný vosk

přírodní

Farmer Pants
W-free

Overall Comfy
W-free

Sponka na sepnutí plen
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Flísové separační plenečky
PoPLi

Box

PoPLi super

100 kusů

120 kusů

Obzvláště tenké s

Pro kojené děti s

efektem Stay-Dry

řídkou stolicí

í
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Snappi

20 g

Slouží k utěsnění švů svrchních

role

zadní strana
made in Europe by BMK Handels und Vertriebs GmbH,
Schuhfabrikgasse 17/2, A-1230 Wien

www.popolini.com

Pleny

...

... to nejlepší pro Vaše dítě
Přírodní a prodyšné materiály zaručují ten nejlepší komfort. Látkové pleny Popolini drží
nožičky dítěte v pozici, která je důležitá pro zdravý vývoj kyčlí.
... to nejlepší pro rodiče
Díky nejmodernějším materiálům a funkčnímu designu je přebalování velmi jednoduché
a rychlé. Látkové pleny nemusíte žehlit a můžete je prát s ostatním prádlem. Vaše dítě se
naučí vnímat rozdíl mezi suchým a vlhkým. Je prokázáno, že se tak děti dříve naučí hygienickým návykům a chození na nočník.

Jednovelikostní látkové pleny

Dva modely pro optimální formu

OneSize

Velikost nastavitelná podmocí přehnutí.

TwoSize

Kombolino s KomboWrap

Zapínání na patenky

S (3-9 kg), L (8-15 kg)

S (3-9 kg), L (8-15 kg)

Se zapínáním na patentky

Kalhotková plena je ve třech bodech spojena

~3-15 kg

		
S ~3-9 kg

suchým zipem se svrchními kalhotkami

L ~9-15 kg

... to nejlepší pro životní prostředí
Jediné dítě spotřebuje více než 4000 jednorázových plen, což představuje asi 1 tunu odpadu. Až 10% veškerého komunálního opadu tvoří jednorázové pleny. Látkové pleny tak
znamenají velikou úlevu pro životní prostředí.
... to nejlepší pro váš rodinný rozpočet
Rodiče používající látkové pleny Popolini ušetří až 70% z celkových výdajů za pleny.

Jak

to funguje:

Separační plenečka (PoPLi)

UltraFit

KomboWrap

~3-15 kg

Velikost nastavitelná pomocí patentek s

		
M

S

Kalhotková absorbční plena

praktickým zapínáním na suchý zip

S

PopoWrap

S

SMALL

Svrchní kalhotky

MEDIUM

LARGE

Svrchní kalhotky: ochana před vlhkostí

Inteligentní


systém přebalování

Vložte separační plenečku, která mimo jiné také
brání většímu znečištění pleny



Zaviňte dítě do kalhotkové pleny a

Vento

svrchních kalhotek



Vyhoďte separační plenečku i s

WoolWrap

obsahem do záchodu, nebo odpadkového koše



Použitou kalhotkovou plenu dejte do uzavíratelného koše



Vyperte s ostatním prádlem na 60°C. Dejte uschnout a je hotovo!

Základní
•
•
•
•

sada:

Panda

~3-15 kg

S ~3-9 kg

20 kalhotkových plen (cca. 5-6 plen za den)

WoolPant

2-3 svrchní kalhotky
1 balení separačních pleneček

L ~9-15 kg

1 vlněný vosk

Více informací o plenách
včetně videa
o přebalování najdete
na www.popolini.com

Speciálně tenká a praktická plena

