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Pieluchomajtki BELLA Happy Midi (3) 5-9 kg -72 sztuki
 

Cena: 95,63 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 72 szt.

Postać -

Producent TORUŃSKIE ZAKŁ.MAT.OPAT.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Dlaczego Happy?

Happy - w dobrych rękach od pierwszych chwil!
Pieluszki Happy towarzyszą Twojemu dziecku podczas codziennych czynności, w ciągu dnia, a także w nocy. Zapewniają poczucie
suchości oraz komfortowy i beztroski rozwój. Chcąc kompleksowo zadbać o zdrowie Twojego dziecka, zastosowaliśmy system Happy
Safe Way, w którym wykorzystujemy wyłącznie bezpieczne surowce.
Pieluszki Happy poddawane są rygorystycznym, wewnętrznym testom bezpieczeństwa. Wysoka jakość i bezpieczeństwo pieluszek
Happy została potwierdzona w testach dermatologicznych.
Produkty uzyskały Pozytywną Opinię Instytutu Matki i Dziecka oraz Państwowego Zakładu Higieny.

Jakie składniki zawierają pieluszki Happy?

Skład pieluszek Happy:
polipropylen, poliester, celuloza, superabsorbent, przędza elastomerowa, kleje, klejowy indykator wilgotności*

Polipropylen
Polipropylen jest głównym składnikiem włóknin wchodzących w skład pieluszek Happy: hydrofilowej oraz hydrofobowej. Warstwa
wierzchnia oraz owijająca wkład chłonny pieluszki posiada właściwości hydrofilowe, dzięki czemu wspomaga szybkie wchłanianie
cieczy i przyczynia się do poczucia suchości skóry Twojego dziecka. Natomiast z włókniny hydrofobowej zbudowane są falbanki boczne,
które zabezpieczają przed wyciekiem płynu z pieluszki. Zastosowanie polipropylenu w pieluszkach Happy jest bezpieczne, czego
potwierdzeniem jest powszechne wykorzystywanie technologii tego typu do produkcji m.in. zabawek, opakowań spożywczych lub w
przemyśle farmaceutycznym.
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Poliester
Poliester w pieluszkach Happy jest składnikiem włókniny dystrybucyjnej o specjalnej strukturze, dzięki czemu ciecz jest szybko
rozprowadzana w głąb wkładu chłonnego i pozostawia skórę dziecka suchą. Użycie poliestru jest bezpieczne, o czym świadczy szerokie
zastosowanie tego tworzywa do produkcji wielu rzeczy codziennego użytku np. ubrań sportowych.

Przędza elastomerowa
Przędza elastomerowa to elastyczne nitki, które w pieluszkach Happy znajdują się w kroczu i w falbankach bocznych wokół nóżek
dziecka. Najważniejszą cechą elastomeru jest wysoki stopień elastyczności, co wpływa na lepsze dopasowanie pieluszki, ułatwia
swobodę ruchów dziecka oraz zapobiega wyciekom w obszarze pachwinowym.

Włókna celulozowe
Wkład chłonny, zawierający celulozę i superabsorbent, to część pieluszki, która jest odpowiedzialna za wchłanianie i zatrzymanie cieczy
wewnątrz.
Włókna celulozowe są miękkie i delikatne w dotyku, a jednocześnie niezwykle chłonne. Granulki superabsorbentu konsystencją
przypominają sól lub cukier, a ich superchłonne właściwości sprawiają, że wchłaniana ciecz przybiera żelową postać. Wkład chłonny
owinięty jest bibułą higieniczną oraz włókniną hydrofilową, które stanowią dodatkową ochronę.

Pigmenty
Kolorowe nadruki zwierzątek, umieszczone na zewnętrznej warstwie pieluszki, ozdabiają ją oraz upodabniają do bielizny. Kolorowa
taśma frontowa z logo Happy i informacją o rozmiarze służy do wielokrotnego mocowania rzepów. Wszystkie pigmenty stosowane w
pieluszkach Happy są bezpieczne dla skóry dziecka.

Klejowy indykator wilgoci*
Klejowy indykator wilgoci * umieszczony jest wzdłuż wkładu chłonnego. Pod wpływem cieczy, indykator zmienia kolor z żółtego na
niebieski. Jest to sygnał dla rodziców, iż najwyższy czas na zmianę pieluszki.

*dla rozmiarów Before Newborn, Newborn, Mini

Ponieważ jesteś taki ciekawy

Niemowlę staje się coraz większe. Zaczyna się obracać, raczkować aż w końcu wstaje i próbuje samodzielnie chodzić. Wykorzystuje
całą swoją energię, aby poznawać świat dookoła. Pieluszka w tym okresie powinna nie tylko zapewniać suchość (co jest jej główną
funkcją), ale także maksymalną swobodę ruchu. Właśnie dlatego stworzyliśmy 360°

Comfort System.

System elastycznych elementów w pieluszce, wraz z anatomicznym wkładem chłonnym sprawiają, że pieluszka jest wygodna, nie
uwiera i nie krępuje ruchów. Specjalna włóknina rozprowadzająca zapewnia szybkie wchłanianie na całej długości pieluszki, bardzo
szybko izolując wilgoć od skóry dziecka.

Air Flow Technology

Technologia Air Flow zapewnia dopływ świeżego powietrza do skóry dziecka, dzięki czemu zapobiega odparzeniom oraz mimimalizuje
ryzyko podrażnień.

Quick Dry

Włóknina maksymalnie przyspieszająca rozprowadzanie wilgoci wzdłuż całej pieluszki dla poczucia wyjątkowej suchości i ochrony
przed przeciekaniem.

 Anatomical Core

Anatomiczny wkład chłonny dla idealnego dopasowania pieluszki w części krokowej.
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Flexi Fit

System elastyczny tj. szeroki ściągacz taliowy wraz z szerokimi elastycznymi rzepami dla wyjątkowej swobody ruchów.

Happy Safe Way

0% perfume – na pieluszki Happy nie są nanoszone żadne zapachy
  0% chlorine – pieluszki Happy nie zawierają surowców bielonych szkodliwym chlorem elementarnym
  0% latex – pieluszki Happy nie zawierają elementów lateksowych, które mogą powodować podrażnienia u osób wrażliwych na ten
surowiec

Gwarancja bezpieczeństwa

Wysoka jakość i bezpieczeństwo pieluszek Happy została potwierdzona w testach dermatologicznych. Produkty uzyskały również
Pozytywną Opinię Instytutu Matki i Dziecka oraz Państwowego Zakładu Higieny.

 Skład pieluszki:

polipropylen, poliester, celuloza, superabsorbent, przędza elastomerowa, kleje

 Producent:

TZMO SA
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