Trainer
XL (4 éves)
Segít a szobatisztaságra

S (30x41 cm), M (34x47 cm), L (39x53 cm)

Készre hajtott pelenka
Szélein 4-4, középen 8 rétegű pamut

Tartozékok
Pelenkázóalátét

Pelenkazsák

Combi Sleeper W-free

természetes
egyszerű
mosható

W-free Slip

Mosózsák

Travel Mate

Crawlers
W-free

Gyapjúviasz

TM

A „Pelenkamentes“ nevelés évszázados
hagyományokra épül Afrikában és Ázsiában,
de újabban Európában is egyre népszerűbb.
Az újszülöttek már életük első hónapjaiban
is jelzik, ha vizelet vagy székletürítési
szükségletük van. Kis odafigyeléssel a szülők
gyorsan megismerik gyermekük természetes
ritmusát. Ìgy kényszer nélkül sokkal
korábban és természetesebben megy
majd a bilire szoktatás. A pelenkamentes ™ ruházat lehetővé teszi
a gyors reakciót, a baba könnyebb „bilire” helyezését. Textipelenkáink kiváló segítséget nyújtanak a bilire szoktatás során.

szoktatásnál
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Pelenkamentes

S (2 éves), L (3 éves),

Farmer Pants
W-free

Overall Comfy
W-free

Snappi

20 g

A varrás mentén bekenve a
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Fátyolbetétek gyapjúból
PoPLi

Box

PoPLi super
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guriga

100 db

120 db

Különösen vékony

Erős nedvszívóhatású

és a Stay-Dry hatásnak

és szakadásmentes

köszönhetően szárazabb

(pl. szoptatás idején

érzetet biztosít

folyékony széklethez)

hàtulról is nyitható
made in Europe by BMK Handels und Vertriebs GmbH,
Schuhfabrikgasse 17/2, A-1230 Wien

www.popolini.hu
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Pelenka...

... ideális megoldás a babának
Kényelmes viselet, hiszen a pelenkák természetes és légáteresztő alapanyagokból
készülnek. A mosható pelenkák viselése csökkenti a csipőficam kialakulásának rizikóját,
hiszen segíti a combok és a csipő természetes, terpesztett tartását.
... ideális megoldás a szülőknek
A továbbfejlesztett fukcionális designnak köszönhetően ugyanolyan egyszerű a pelenkázás
Popolinivel, mint az eldobható pelenkákkal. A pelenkákat nem szükséges se külön mosni,
se vasalni. A mosható pelenkák segítségével a baba már egy korai szakaszban megtanulja
felismerni a különbséget szárazság és nedvesség között. Ennek eredményeképp a Popolinit viselő babák hamarabb szobatiszták lesznek.

A babával együtt növekvő pelenka

Két méret az optimális illeszkedésért

OneSize

A patentok segítségével egyszerűen állítható a

TwoSize

Kombolino és KomboWrap

pelenka mérete, így mindíg tökéletesen illeszkedik

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

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

Patent záródással

Az oldalfülek tépőzárral rögzíthetőek a derék

~3-15 kg

		
S ~3-9 kg

résznél

L ~9-15 kg

... ideális megoldás a környezetnek
Egyetlen kisbabának több mint 4000 db eldobható pelenkára van szüksége, ami egy 1000
kg-os szeméthegynek felel meg. Ma a teljes szemétmennyiség körülbelül 10%-át az eldobható pelenkák adják. Ezért a mosható, újrahasználható pelenkák hozzájárulnak környezetünk csökkentett terheléséhez.
... ideális megoldás a pénztárcának
Azok a családok, akik mosható pelenkát használnak a pelenkára fordított kiadások akár
70%-át is megspórolhatják

UltraFit

A patentokkal és tépőzárral állítható a pelenka

		
M

S

Így

KomboWrap

~3-15 kg

működik:

Külső nadrág - és bugyipelenkák

mérete

S

PopoWrap

S

SMALL

MEDIUM

LARGE

Gyapjúfátyolbetét (pl.: PoPLi): a nagy dolgokhoz
Nedvszívó pelenkabelső
Pelenkakülső: védi a ruhát a nedvességtől

Az


inteligens pelenka-körforgás

Behelyezzük a gyapjúfátyolbetétet a könnyebb

Vento

tisztíthatóság érdekében



Ráadjuk a babára a nedvszívó

WoolWrap

pelenkát és a pelenkakülsőt



Az elpiszkolódott fátyolbetétet a
wc-be vagy a szemetesbe dobjuk



A használt pelenkát a pelenkagyüjtőbe dobjuk



Kimossuk (a többi 60°-on mosható szennyessel), szárítjuk és kész!

Alapfelszerelés:
•
•
•
•

Panda

~3-15 kg

S ~3-9 kg

20 pelenkabelső (kb. 5-6 pelenka naponta)

WoolPant

2-3 pelenkakülső
1 csomag gyapjúfátyolbetét
1 tégely gyapjúviasz

Bővebb információk a
pelenkákról
pelenkázó bemutató videókkal
elérhetőek: www.popolini.hu

Különösen puha és vékony pelenkabelső

L ~9-15 kg

