Detské plienkové nohavičky

Zodpovední rodičia chcú vždy nájsť najlepší možný výrobok pre svoje dieťa. To znamená aj to, že
hľadajú plienku ktorá je jemná, ohľaduplná k citlivej detskej pokožke a súčasne dobre „sedí“ prispôsobuje sa anatómii tela, čo dovoľuje dieťatku cítiť sa pohodlne a zlepšuje voľnosť jeho pohybu.
Detské plienkové nohavičky Bambo
sa vyrábajú v Dánsku pomocou
najnovších
technológií
z najkvalitnejších surovín, čo
umožňuje vyrábať tenké a veľmi
pohodlné plienky s vysoko savým
superjadrom. Plienky sú v ponuke
až v 7 veľkostiach (z toho dve aj
ako navliekacie) pre všetky vekové
a váhové kategórie detí (od 1 až do
30 kg), vrátane nedonosených
novorodencov.

Ako jedny z mála na svete sú plienky Bambo ocenené severskou eko-známkou (Nordic ecolabel),
ktorá je zárukou kvalitného výrobku ohľaduplného k životnému prostrediu. Plienky, ktoré sú ocenené
eko-známkou musia splniť mnoho prísnych kritérií. Kvalita a funkčnosť plienok s eko-známkou musí
byť minimálne taká dobrá alebo lepšia ako pri iných plienkach bez ekologickej certifikácie. Súčasťou
kritérií je aj zákaz používania chlóru alebo iných optických bielidiel, latexu, parfumov, zvlhčujúcich
zložiek či iných alergénov.
Plienky Bambo sú dermatologicky testované - vhodné aj pre deti s citlivou pokožkou.
Logo FSC na plienkach Bambo deklaruje, že buničina pochádza z trvalo udržateľného lesného
hospodárstva, kde je zasadených viac stromov ako je vyrúbaných.
Toto všetko je zárukou od nás pre Vás, vďaka ktorej viete, že používate vysokokvalitné a úplne
bezpečné detské plienky, ktoré nespôsobia žiadne podráždenie pokožky alebo alergickú reakciu
a pritom minimalizujú nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Detské plienky BAMBO žiadajte vo svojej lekárni alebo výdajni zdravotníckych potrieb.
Abena vybudovala značku, ktorú zákazníci poznajú a ktorej veria.
Keď si kúpite výrobok s modrým logom Abena, máte istotu,
že dostanete vysoko kvalitný produkt za najlepšiu cenu!

Podrobné informácie o detských plienkach Bambo:
o

o

o
o

o

o
o
o
o

ultratenké plienky ● tenšie ako
kedykoľvek predtým: vďaka novému
superjadru sú plienky o 30% tenšie, ale
s rovnakou výkonnosťou a absorpciou
ako v minulosti
excelentná asborpcia ● savé jadro
z dlhovláknitej škandinávskej buničiny
a superabsorbentu, ktorý premieňa
tekutinu na gél, zaisťuje opakovanú
rýchlu absorpciu
Top Dry ● pre trvale suchý povrch, aby
sa tekutina nedostala späť k pokožke
Air Plus ● plienky sú plne priedušné:
priedušná „spodná fólia“ – dovoľuje
pokožke dýchať - prepúšťa teplo
a vzduch, čím znižuje vlhkosť „vo vnútri“ plienky
plienky perfektne „sedia“ na tele ● sú tvarované tak, aby sa dokonale prispôsobili detskému
telu, čo minimalizuje riziko úniku tekutiny. Plienka je pri nosení pohodlná a dovoľuje dieťatku
väčšiu voľnosť pohybu
flexibilné (pružné) bočné pásy ● perfektný tvar plienky, ktorý sa prispôsobuje telu dieťatka
zapínanie na suchý zips ● opakované bezpečné zapnutie plienky
mäkké elastické vnútorné bariéry ● ochrana pred únikom tekutiny
plienky sú veľmi jemné ● spodnú a vrchnú časť plienky tvorí veľmi jemný, textílii podobný
materiál vďaka čomu vníma dieťatko plienku ako jemné oblečenie
Vlhčené utierky BAMBO: ideálne pri výmene detských plienok, pri podávaní jedla
alebo v akejkoľvek situácii keď potrebujete utrieť svoje dieťa. Rovnako ako
plienky sú utierky veľmi ohľaduplné k citlivej detskej pokožke (dermatologicky
testované, Severská eko-známka, žiadne parabény, farbivá či parfumy). Praktické
balenie s vrchnákom chráni utierky pred vysychaním.
Detské plienkové nohavičky BAMBO:

názov (veľkosť)

obj.č.

váha
dieťaťa

Bambo Premature - 0 310130 1-3 kg
Bambo Newborn – 1
310131 2-4 kg
Bambo Mini – 2
310132 3-6 kg
Bambo Midi - 3
310133 5-9 kg
Bambo Maxi - 4
310134 7-18 kg
Bambo Junior - 5
310135 12-22 kg
Bambo XL - 6
310136 16-30 kg
Navliekacie plienkové nohavičky
Bambo Pants Junior - 5 310138 12-20 kg
Bambo Pants XL - 6
310139 18+ kg
Bambo Wet Wipes

659720

absorpcia ks v bal/
ks v krt

(ISO 11948-1)

360 ml
500 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
1200 ml
1300 ml

24 / 144

900 ml
1000 ml

20 / 100

kód

preskripcia *
cena/ks III.stupeň

B21359
B21360
B21361
B53155

0,24 €
0,26 €
0,28 €
0,32 €

216 ks
199 ks
185 ks
162 ks

B72668
B72669

0,41 €
0,46 €

126 ks
112 ks

28 / 168
30 / 180
33 / 198
30 / 180
27 / 162
22 / 132

18 / 90

rozmer 15x20 cm, 80 ks/bal, 12 bal/krt; Pr.cena 1,94 € vrát. DPH

Výhradné zastúpenie dánskej firmy ABENA A/S pre SR:

UNTRACO SR, 851 01 Bratislava 0908 74 98 96 untraco@abena.sk

www.abena.sk
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* Preskripcia = možnosť predpisovania a výdaja plienok na poukaz pre inkontinentné deti vo veku od 3
rokov. V prípade výdaja na poukaz sa pri detských plienkach uplatňuje znížená sadzba DPH. Viac informácií
na našej internetovej stránke.

