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Ogłoszenie nr: 3GYSWRP6CV54 2023-05-24

Tetra Pielucha Tetrowa 60x60 - Płaskie
obszycie EkoManufaktura.eu

Stan: Nowy

Lokalizacja:

Cena: 5,99 zł

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

Specyfikacja produktu

Rodzaj
tetrowe

Opis produktu
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Pieluszka tetrowa w rozmiarze 60x60 cm, to podstawa każdej wyprawki noworodkowej. 

Pieluszka tetrowa 60x60 cm. Idealna do pieluchowania wielorazowego. Możesz składać ją na wiele
sposobów np. w samolot, latawiec i wiele innych. 
Pieluszki tetrowe, to najczęściej stosowany system pieluchowania wielorazowego. Tetra stanowi
warstwę chłonną pieluszki. Do niej będziesz potrzebowała czegoś, co będzie stanowiło warstwę
nieprzemakalną pieluszki, zatrzyma wilgoć w środku, a dzięki temu ubranko dziecka pozostanie
suche i czyste. 
Do tetry idealnie sprawdzą się : 
otulacz wełniany lub PUL
gatki wełniane
longi wełniane
Przyda Ci się również klamerka snappi, dzięki której będziesz mogła łatwo spiąć tetrę. 
gramatura 140 g/m2 
posiada certyfikat " Bezpieczny dla dziecka "
obszycie overlock ( sprawia to, że dziecko ma cieniutko pod pleckami).
Skład : 100 % bawełna
Do nabrania pełnej chłonności potrzebuje około 4-6 prań.
Pranie : prać w temperaturze 60 stopni w proszku do białego. Nie prasować. Nie używać płynu do
płukania. Wirowanie max 800 obrotów.
Właściwości pieluchy tetrowej:
przepuszcza dużo więcej powietrza, dzięki czemu skóra swobodnie oddycha, zmniejszając ryzyko
powstania podrażnień i odparzeń
wykonana jest w całości z bawełny
jest idealnym rozwiązaniem dla dzieci, które mają alergie na pieluszki jednorazowe
jest świetnym sposobem na krok w stronę dziecka "zero waste" i zaoszczędzenie na pieluchach
wielorazowych (o jednorazowych nie mówiąc)
bardzo przydatna do przewijania, wycierania brudnej buźki, do osuszania delikatnej skóry malucha
po kąpieli (jako ręcznik), jako chusta na głowę w upały
Tetra została wyprodukowana w Polsce. 
Zapraszamy do zakupów również pieluszek wielorazowych w niezwykłych wzorach od polskiego
producenta:
Eko Manufaktura Poland
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