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Otulacz Wełniany S/MOS - Desert Gold - New
Style - Pieluszki Wielorazowe

Stan: Nowy

Lokalizacja:

Cena: 90,00 zł

Eko Manufaktura Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
NIP: 6772444415
tel.: 459317590
e-mail: biuro@ekologicznadrogeriakrakow.pl

Specyfikacja produktu

Rodzaj
inne

Opis produktu
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OTULACZ WEŁNIANY w połączeniu z wkładami lub tetrą, to najbardziej ekonomiczny i
jednocześnie najbardziej naturalny sposób pieluchowania wielorazowego.
Nowy krój - New Style.
Pieluszka w rozmiarze S / M OS została zaprojektowana dla dzieci w przedziale wagowym od 4,5 -
10 kg ( w testach nawet do 13 kg u szczupłych dzieci).
Skład:
100 % wełna.
Wymiary na płasko bez naciągania:
Długość całkowita: 28 cm
Przód: 20 cm
Tył: 33 cm
Szerokość w kroku: 10,5 cm
Kilka właściwości wełny :
higroskopijność - posiada zdolność wchłaniania i utrzymywania w sobie dużej ilości wilgoci; nawet
duża zawartość wchłanianej wilgoci nie daje w dotyku odczucia "mokro". Ta właściwość sprawia,
że dziecko będzie czuło się bardzo komfortowo w wełnianej pieluszce.
jest włóknem pochodzenia naturalnego, a dokładnie zwierzęcego;
skóra otulona wełną doskonale " oddycha ", co przeciwdziała odparzeniom pieluszkowym;
jest bardzo łatwa w pielęgnacji i nie wymaga częstego prania;
lanolina zawarta we włóknach wełny działa kojąco na skórę (jest doskonałym specyfikiem przy
podrażnianiach skórnych );
ma właściwości antybakteryjne;
Dzięki naturalnym właściwościom wełny jest ona najtańszym sposobem pieluchowania
wielorazowego. Jest to wielkim atutem tego sposobu pieluchowania !
Otulacz stanowi warstwę nieprzemakalną pieluszki. Do środka będziesz potrzebować czegoś, co
będzie stanowiło warstwę chłonną, czyli np. :
wkłady chłonne ( np. długie )
tetra
prefoldy
Do pieluchowania całodziennego konieczne będzie kilkanaście sztuk wkładów chłonnych ( 12 - 16
szt ) oraz 2-3 otulaczy wełnianych.
Wszystkie otulacze Eko Manufaktura mogą być zalanolinowane.
Jeśli chcesz, aby otulacz został zalanolinowany zostaw komentarz do zamówienia.
Dzięki kuracji lanolinowej otulacz staje się nieprzemakalny.
Kurację lanolinową należy powtórzyć dopiero, gdy otulacz zacznie przeciekać. Zazwyczaj
wykonuje się ją co 2-3 miesięcy.
Pranie i pielęgnacja :
po każdym użyciu otulacz należy odwiesić do wietrzenia przez około 2 godziny;
prać ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem płynu do prania wełny
suszyć na płasko z dala od stałych źródeł ciepła;
Więcej pieluszek wielorazowych dostępny tutaj:
ekomanufaktura.eu


