https://rodzinaeko.pl 511 371 014

sklep@rodzinaeko.pl

PIELUSZKA S-AIO ROYAL BLACKBERRY, ROZ. L, MOMMY
MOUSE
CENA:

99,90 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: Mommy Mouse

OPIS PRZEDMIOTU

Pieluszka S-AIO Royal - Apple, roz. L, Mommy Mouse
S-AIO to skrót od ang. Snap All-In-One, czyli „zepnij wszystko w jedno”.
Waga dziecka – od ok. 10 do 16 kg
Została zaprojektowana specjalnie z przeznaczeniem dla dzieci w różnych fazach rozwojowych – z dbałością o
najmniejsze szczegóły – w trosce o wygodę i bezpieczeństwo dzieci.
W swojej budowie uwzględnia szczególne wymagania dziecka, zapewnia komfort i wygodę małemu użytkownikowi
jednocześnie zaspakajając jego potrzeby.
Pieluszka składa się z kolorowej, wodoodpornej części PUL, do której doszyta jest część chłonna pieluszki. Wodoodporna
część pieluszki, która chroni ubranka przed przeciekaniem jest zintegrowana z częścią chłonną pieluszki.
S-AIO ROYAL to pielucha bardzo dokładnie zaprojektowana, stanowi połaczenie wielu najlepszych cech
wyselekcjonowanych z pieluszek Mommy Mouse typu AIO, SIO i Kieszonka.
Pieluszka została przygotowana w trzech rozmiarach – S, M, L – dostosowanych do wagi i budowy ciała dzieci na różnym
etapie pieluchowania.
Część zewnętrzną stanowi wodoodporny PUL wyposażony w poziomy, pojedynczy rząd nap spinajacych oraz pionowy
system nap do dokładniejszego dopasowania rozmiaru pieluszki.
Dodatkowo S-AIO ROYAL posiada w zestawie tzw. komplet rzepowy pozwalający na swobodną zamianę
zapięcia z napy – w rzepy w zależności od potrzeb i preferencji rodzica.
Dwurodzajowe (dowolnie wymienne) zapięcie pieluszki to komfortowe rozwiązanie dla najbardziej wymagających.
Część chłonną pieluszki stanowi długi, 3-członowy język, który pozwala na wygodne ułożenie wkładu chłonnego
wewnątrz pieluchy przy jednoczesnym przyspieszeniu wysychania wnętrza pieluchy S-AIO.

Zastosowanie możliwości spinania części wkładu wraz z pieluszką przy jednoczesnym swobodnym jego rozłożeniu
pozwoliło uzyskać:
bardzo dobrą chłonność pieluszki bez potrzeby nadmiernego wypełniania jej wkładami,
łatwość i dowolność składania warstw chłonnych,
wpięcie wkładu chłonnego gwarantujace stabilność powierzchni absorpcyjnej,
możliwość sterowania boosterem chłonności,
znacznie przyspieszony czas wysychania wkładu oraz wnętrza pieluszki.
W środku S-AIO ROYAL znajduje się warstwa bardzo chłonnej, niebielonej froty bawełniano-bambusowej
oraz niebielona, naturalna bawełna certyﬁkowana. Długi, prosty wkład chłonny przechodzący w kształt klepsydry z
możliwością dopięcia dodatkowego boostera został połączony jednostronnie na stałe z pieluszką z możliowścią
swobodnego wpięcia/wypięcia języka z drugiej strony.
3 warstwowy wkład chłonny skonstruowano w taki sposób, aby uzyskać trzystopniowe-podstawowe złożenie
jednocześnie pozwalając na swobodne sterowanie chłonnością poprzez możliwość wykonywania dowolnych składań
poszczególnych odcinków wkładu.
Skórę dziecka otula miękka, niebielona bawełna organiczna.
system NO-CRUSH – delikatnie otulający nóżki dziecka-znane „burty” Mommy Mouse – zabezpiecza i uszczelnia oraz
zatrzymuje zawartośc pieluszki wewnątrz – nie pozwalając wydostać się na ubranko.

Delikatna, dostosowana do wrażliwej skóry dziecka gumka – WSZYTA BEZ DODATKOWYCH PRZESZYĆ – zapobiega
odciskom w pachwinkach a jednocześnie doszczelnia pieluszkę.
Elementy z kolorowego, wodoodpornego PULu w newralgicznych miejscach z przodu, z tylu pieluszki, między burtą a
gumkami wokół nóżek stanowią strefy ochronne przed przedostaniem się wilgoci na zewnątrz.
Pod panelem Pul umieszczono napki systemowe umożliwiające wpięcie wkładu oraz jego rozpięcie w celu szybkiego
wysuszenia i swobodnego dostepu do wnętrza pieluszki.
Daje poczucie „mokro” od skóry dziecka – aby zapewnić dziecku komfort suchej skóry, można do środka pieluszki włożyć
wkładkę Sucha Pielucha Polar lub Thermo.

Pielucha S-AIO ROYAL jest bardzo prosta w użytkowaniu, jak wskazuje nazwa: „zepnij wszystko w jedno”. Nie musimy
dopasowywać wkładów chłonnych do pieluszki, dlatego S-AIO jest idealna dla tatusiów, babć i niań. Sprawdzi się też
doskonale w żłobku. Z pralki wyciągamy „gotową” do użycia pieluszkę.
Nowatorska konstrukcja S-AIO ROYAL to propozycja komfortowej, prostej w użytkowaniu, kompleksowej i wygodnej
pieluszki wielokrotnego użycia dla świadomych rodziców oczekujących dobrych rozwiązań.
Uwaga:
Komplet rzepowy wypinamy przed praniem pieluszki, w razie potrzeby pierzemy ręcznie – oddzielnie!
Maksymalną chłonność osiagamy po ok. 6-8 praniach.
Zasady pielęgnacji i prania:
prać w temp. do 60°C,
środek piorący – zgodnie z zaleceniami producenta detergentu do odzieży niemowlęcej.
wirowanie: do 1000 obr./min.
nie chlorować,
nie wybielać,
nie prasować
nie dodawać środków zmiękczających
Suszenie
Pieluszkę rozpinamy maksymalnie, wkład wypinamy z jednej strony, rozłączamy booster. Rozłożona lub rozwieszona za
uszko i panel na brzuszku w poziomie (ochroni to rozciągnie gumek).

Rekomendowane suszenie w warunkach naturalnych.
W przypadku suszarki bębnowej dopuszcza się suszenie na programie do tkanin delikatnych.
Skład:
Warstwa zewnętrzna: 100% PE
Warstwa wewnątrz: 80% Cotton Organic, 20% Bambus
Wymiary S-AIO ROYAL
Rozmiar L
Waga dziecka – od ok. 10 do 16 kg
Dlug. całkowita wkładu chłonnego – ok. 60 cm
Szer. calkowita wkładu chłonnego – 8 – 8,5 cm
Dług. Boostera – 22 cm
Szer. Boostera – 7,5 cm
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