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Pielucha bambusowa mała 30/35
 

Cena: 7,50 PLN

Opis słownikowy

Producent Kieczmerski

Opis produktu
 

Charakterystyka produktu:
Tkanina z włókien bambusa przeznaczona jest dla osób lubiących komfort, najwyższą jakość, doceniających ekologię, oraz bogactwo
kolorów i wzorów . Pieluszki bambusowe to produkt wyjątkowy pod wieloma względami. Po pierwsze stworzony jest z niesamowitej
tkaniny ze 100% CV z bambusa.
Tkanina z bambusa odznacza się dużą miękkością, trwałością oraz ma elegancki połysk. Grubsza, gęściej tkana, a zarazem niezwykle
delikatna. Jedwabisty chwyt bierze się stąd, że włókna bambusowe są wyjątkowo miękkie i gładkie. W rezultacie tkanina jest podobna w
dotyku do jedwabiu, jednak jest od niego dużo bardziej wytrzymała.

Czym potwierdzają najwyższą jakość tego produktu:
- Jedwabisty chwyt – wyjątkowa miękkość i połysk, zapewnią luksus delikatnej skórze dziecka,
- Pieluszka nie daje odczynów alergicznych - dlatego też wyroby z włókna bambusowego są polecane dla noworodków.
- Znakomicie chłonie wilgoć - o ok. 60% skuteczniej niż bawełna.
- Zapobiega stanom zapalnym skóry i odparzeniom.
- Posiada właściwości antybakteryjne, antygrzybiczne i antyodorowe .Oznacza to, że bakterie, pleśń, kurz
i inne alergeny czy zanieczyszczenia nie działają na tkaninę bez względu na to czy jest sucha czy mokra.
- Pochłania i neutralizuje nieprzyjemne zapachy.
- Posiada właściwości termoregulacyjne - oznacza to iż w upały daje poczucie świeżości i kojącego
chłodu, zimą przyjemnego ciepła.
Produkt ekologiczny jest w całości biodegradalny.

Pieluszka bambusowa może służyć jako pieluszka wielorazowa oraz jako wkład do pieluszki kieszonki czy otulacza. Niezastąpiona na
pierwszych wizytach u lekarza. To także najdelikatniejszy ręczniczek dla buzi dziecka. W wyjątkowo słoneczne dni pieluszką osłonimy
nosidełko , wózek czy malucha w foteliku samochodowym (bambus pochłania promienie UV) W upalne dni może służyć jako kołderka
mgiełka (bambus daje kojące uczucie chłodu) . Jeśli maleństwo jest wcześniakiem lub ma skórę wrażliwą - możemy śmiało użyć
pieluszki jako ręcznik (bambus jest wyjątkowo delikatny, miły w dotyku i miękki, a przy tym niezwykle trwały, dzięki swojej niesamowitej
chłonności - szybko osuszy skórę dziecka) Świetnie sprawdza się jako podkład na przewijak.
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