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TAMI MYBABY Ręczniki bawełniane dla noworodków i
niemowlat w kartoniku 50 sztuk + Septona chusteczki
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 szt.

Postać -

Producent MEDICAL I COTTON MARIUSZ LUBIENIECKI

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opiso w 100 % naturalne ręczniki bawełniane dla noworodków i niemowląt. Delikatne i przyjemne w dotyku, idealnie nadają się do
wrażliwej skóry maluchów. Nie podrażniają oraz zapewniają dziecku komfort i ukojenie. Nadają się do pielęgnacji dziecka już od chwili
narodzin. W przypadku skóry podatnej na alergię i różnego rodzaju uczulenia Tami My Baby sprawdzają się doskonale, ze względu na
swój całkowicie naturalny skład.Mocny i chłonny materiałMateriał ręczników jest gruby i mięciutki. W zestawieniu z chusteczkami
higienicznymi, czy ręcznikiem papierowym, wygrywają bezkonkurencyjnie. Dzięki wyjątkowemu układowi włókien bawełnianych ręczniki
Tami są od nich zdecydowanie mocniejsze. W efekcie nie strzępią się, nie rozciągają i nie zostawiają włókien.W odróżnieniu od innych
produktów ręczniki Tami MyBaby są zdecydowanie bardziej chłonne, dzięki czemu nadają się idealnie do wszelakich zabiegów
higienicznych noworodków i niemowląt. Starannie wykonana perforacja ręczników sprawia, że można oderwać dokładnie taką ilość, jaką
aktualnie potrzebujemy. Doskonale osuszają skórę dziecka.Mogą być stosowane w różnych sytuacjach, np.:do stosowania całkowicie na
sucho.do osuszania po kąpieli.na mokro, z wodą bądź kosmetykami dla niemowląt, będą niezwykle pomocne podczas szybkich
czynności pielęgnacyjnych.przy zmianie pieluszki, po zastosowaniu mokrych chusteczek, dzięki czemu można uniknąć niechcianych
odparzeń.Decydując się na ręczniki od Tami MyBaby otrzymasz:100 % naturalny produkt, z czystej bawełny,gruby i chłonny
materiał,brak ryzyka wystąpienia alergii i podrażnień,komfortową pielęgnację dla swojego maleństwa,produkt przebadany
dermatologicznie,dopracowaną perforację umożliwiającą oderwanie takiej długości ręcznika, jaką w danym momencie
potrzebujesz,produkt do zastosowania podczas różnego rodzaju, codziennych zabiegów pielęgnacyjnych noworodków oraz
niemowląt,wydajne opakowanie - 50 sztuk,produkt biodegradowalny.
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