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A legújabb generáció gazdaságos 10-es szettje, V2 kivitelben

Értékelés: Még nincs értékelés
Ár
Eredeti ár (bruttó): 46863 Ft
Fogyasztói ár (bruttó): 46863 Ft
Kedvezmény:

Tegye fel kérdését a termékr?l
Gyártó: Close/Pop-in

Leírás
A POP-IN pelenkák teljesen megújultak ! New Gen' V2!
Er?sebb küls?, puhább bels?,új patentolási rendszer, szárazon tartó réteg a küls?ben, az éjszakai betéten, szebbnél szebb színek!
Miben más a V2 a V1-hez képest?
-a hátsó tép?zárt, amire a nyitó-záró füleket kellett eddig odatenni egy rejtett tép?zár váltotta fel,ami a mosásnál nagyon fontos. Így a pelenka
derék-részén már nem található semmi zavaró dolog.
-egyéb apró finomításoknak köszönhet?en a pelenka jobban illeszkedik a babákra
-a pelenka hasi és derék részénél is el lettek rejtve a patentok a nagyobb kényelem érdekében
- a hátsó patentozást felváltotta egy kényelmesebb rendszer: két apró fülecske segítségével rögzíthet? a pelenkaküls?höz, így biztosan nem
nyomja a baba csíp?jét a petent.
-a régi bels?ket az elüls? patenttal tudod rögzíteni, és a helyén tartja az új hátsó rész is azokat

Örömteli nappalok és nyugodt, száraz éjszakák a POP-IN legújabb generációjú pelenkáiban! A POP-IN pelenka születést?l a szobatisztaságig
kitart-3,5 kg-tól egészen 16 kg-ig-ami csupán néhány patenton és a tép?záron múlik.
Az új POP-IN ideális választás, mert:
- továbbfejlesztett vízálló és légátereszt? küls?vel rendelkezik

1 / 2

Popin all in one pelenkák : POP-IN 10-es szett New Gen' V2

- a pelenka belsejében egy plusz réteg található, ami még több nedvességet képes magában tartani
- a tökéletesebb combgumírozásnak köszönhet?en a pelenka még jobban illeszkedik a baba combjaihoz
- az egyszer?en kipatentolható piskótabetét nagy nedvszívást és gyors száradást biztosít
- a kipatentolható bels? betét mellett a pelenkacsere és a száradás is könnyebb, gyorsabb
- a puha tép?záras szegélyek nem irritálják a baba b?rét
Az új pop-in pelenkák bambusz bels?vel rendelhet?ek:
A bambusz betét el?nye: antibakteriális, antifungális, hipoalllergén, légátereszt? tulajdonságokkal rendelkezik, mindemellett óriási a vízmegköt?
képessége is. Természetes szerkezeténél fogva nyáron inkább h?vös, télen pedig meleg érzést biztosít a babapopsinak.
A 10-es szett tartalmaz 10 db POP-IN V2 egyméret? pelenkát, 3 éjszakai turbó nedvszívó betétet
(bambusz), egy kis méret? pelenkazsákot szép csíkos színben és egy tekercs papírbetétet.

Vélemények
Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

