Dane aktualne na dzień: 21-02-2019 01:11

Link do produktu: http://www.lulajbaby.com/pieluszka-wielorazowa-minky-team-player-p-552.html

pieluszka wielorazowa MINKY
team player
Cena

21,00 zł

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

F531

Kod producenta

F531

Opis produktu
Pieluszka wielorazowa typu "kieszonka"
z zewnętrzną i wewnętrzną warstwą z mięciutkiego polarka
jest uniwersalna.

Zakres stosowania:
od narodzin do końca okresu pieluszkowania (13-15kg)

Czym są nowoczesne pieluchy wielorazowe?
To nie pieluchy tetrowe znane z przeszłości. Nowoczesne pieluchy wielorazowe to ekologiczne pieluchy, które możesz używać przez wiele lat (im więcej dzieci, tym większe oszczędności). Alternatywa
dla pieluszek jednorazowych, które ze względu na skład chemiczny są nieprzyjazne środowisku i zalegają całymi stertami na wysypiskach śmieci (średnio jedno dziecko przez cały okres pieluszkowania
generuje 1500kg zużytych pieluszek !!! ).
Zastosowanie przyjaznych środowisku materiałów sprawi, że pupa niemowlaka będzie zdrowsza, a pieluchowanie stanie się przyjemne, zdrowe i tanie. Pieluszka LULAJBABY może towarzyszyć
maluszkowi od narodzin aż do nocnikowania (0-13kg). Dzięki strategicznie rozmieszczonym zatrzaskom pieluszka może być wygodnie dostosowana do wzrostu dziecka. Zatrzaski w pasie pozwalają
komfortowo dopasowywać pieluszkę do talii dziecka przez cały okres jej użytkowania. Wypełnienie pieluszki jest tak uformowane, aby skuteczniej pochłaniało wilgoć, a elastyczna wstawka wokół nóg
jest na tyle skuteczna, że nie dopuszcza do wydostawania się zawartości na zewnątrz. Co więcej, jeśli pieluszka jest sucha, nie odstaje od pupy dziecka przez co wygląda estetyczniej. Każda pieluszka
może pomieścić 2 wkłady z mikrofibry lub bambusa. Zewnętrzna oraz wewnętrzna warstwa pieluchy jest zrobiona z mięciutkiego polarka, wkłady natomiast :
z mikrofibry - w 40% z bawełny i 60% z mikrofibry,
z bambusa - w 96% z bambusa i 4% z bawełny.
Przelicznik :
licząc koszt jednej pieluszki 0,50zł
Pierwsze
3 miesiące : 12 (pieluch) * 3 (miesiące) = 12 (pieluch) * 90 (dni) = 1080 (pieluch) = 540 zł
3-6 miesięcy: 8 (pieluch) * 3 (miesiące) = 8 (pieluch) * 90 (dni) = 720 (pieluch) = 360 zł
6-30 miesięcy: 6 (pieluch) * 24 (miesiące) = 6 (pieluch) * 730 (dni) = 4380 (pieluch) = 2190 zł
W rezultacie
całkowity wydatek na pieluchy jednorazowe to ponad 3000zł !!!
Noworodek zużywa ok. 12 pieluch na dobę. Chcąc przejść całkowicie na pieluchy wielorazowe zalecamy zakup 24 pieluch w celu zapewnienia ciągłości, gdyż część z nich po praniu będzie musiała
wyschnąć. Zatem wydatek na pieluchy wielorazowe to wydatek rzędu 700zł co daje 2300zł oszczędności !!!
Kilka porad, jak używać pieluszek LULAJBABY:
* pierz w temp. 40°C,
* używaj ok. 1 ilości proszku do prania (polecamy proszek Dzidziuś), lub płynu do prania pieluszek,bądź ekologicznych kul do prania lub orzechów piorących,
* nie używaj zmiękczaczy, płynów do płukania,
* nie susz na kaloryferze warstwy nieprzemakalnej pieluszki, gdyż może dojść do uszkodzenia materiału i utraty swoich właściwości,
* zużyte pieluchy wypłucz i trzymaj w zamkniętym naczyniu (wiaderku z pokrywką). Zalecamy dodać kilka kropel olejku z drzewa herbacianego w celu dezynfekcji i poprawy właściwości zapachowych.
Jeśli jesteś poza domem, nie oznacza to, że musisz zakładać dziecku pieluszki jednorazowe, wystarczy tylko pieluszki dobrze wypłukać i wrzucić do
worka nieprzemakalnego. Także można dodać kilka
kropel olejku z drzewa herbacianego. Pieluszki wraz z akcesoriami, chusteczkami nawilżanymi itp. zmieszczą się bez problemu w specjalnej
torbie stworzonej do tego celu,
* co jakiś czas dodaj do pieluch płyn do mycia naczyń w celu oczyszczenia mikrootworków w polarze.
Oferta dotyczy pieluszek bez wkładów. Jeśli chcesz zakupić wkłady, zapraszamy na stronę :
z wkładami z mikrofibry lub

wkładami z bambusa.

W celu ograniczenia zabrudzeń pieluszki i usprawnienia oczyszczania jej z nieczystości polecamy biodegradowalne bibułki do pieluszek
.
Podczas przewijania Twojego maleństwa będziesz potrzebować także kremu antyseptycznego, oraz chusteczek nawilżanych.

wygenerowano w programie shopGold

Produkt posiada dodatkowe opcje:
wkładki do pieluszki: pieluszka bez wkładek
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