Detské
plienkové
nohavičky
Výber správnych výrobkov starostlivosti o dieťa je jedným z mnohých dôležitých rozhodnutí v živote
rodičov. Detské plienky BAMBO rodičia milujú a dôverujú im už viac ako 30 rokov, počas ktorých
získali množstvo najrôznejších ocenení a výborných recenzií, boli jedny z prvých ekologických plienok
a celosvetovo prvé detské plienky certifikované uznávanou eko-značkou Nordic Swan.
Plienky BAMBO pomáhajú rodinám na celom svete užívať si bezstarostné dni a pohodlné noci.
Za plienkami BAMBO stojí dánska spoločnosť ABENA, ktorú charakterizujú škandinávske
tradície a vášeň pre vysokú kvalitu, prírodu a ľudí.
ABENA v Dánsku vyvíja a vyrába veľmi jemné, vysokokvalitné ekologické detské plienky,
aby deťom na celom svete poskytovala zdravý a šťastný štart do života a súčasne zanecháva zem čistejšiu pre budúce generácie. ABENA neustále spolupracuje s rodičmi aj odborníkmi
pri hľadaní nových inšpirácií, inovatívnych technológií či udržateľných materiálov, aby sa aj naďalej
mohla zlepšovať s cieľom zjednodušiť každodenný život rodín pomocou špičkových produktov.
Nový dizajn, ešte lepšie plienky
S veľkou radosťou Vám predstavujeme modernizované
detské plienky BAMBO: šetrné k pokožke, ohľaduplné
k životnému prostrediu. Plienky BAMBO Nature sú
priedušné, flexibilné, výnimočne jemné a poskytujú
výbornú ochranu pred únikom. Vďaka novým a
vylepšeným absorpčným kanálikom absorbujú tekutiny
ešte rýchlejšie ako predtým.
Výrobky BAMBO sú navrhnuté, vyrobené, balené a
distribuované so zameraním na udržateľnosť na
každom kroku. Sú vyrobené z tých najkvalitnejších
surovín (všetky suroviny prešli prísnymi certifikačnými
procesmi), ktoré garantujú bezpečnosť vášho dieťaťa.
Sú dermatologicky testované a vhodné aj pre deti
s citlivou pokožkou. Neobsahujú žiadne parabény, bielidlá,
parfumy, telové mlieka či iné nebezpečné konzervačné látky - pretože iba to najlepšie je dosť dobré.
BAMBO Nature sú držiteľom certifikátov: FSC™ (Forest Stewardship Council), Nordic Swan Ecolabel,
EU Ecolabel a Asthma Allergy Nordic – všetko ako dôkaz záväzku Abeny vyrábať jemné, bezpečné
a ekologické výrobky - aby sa deti mohli hrať, objavovať svet a rásť bez toho, aby boli vystavené
potenciálne škodlivým chemikáliám. Po novom sú balené v ekologických I’m GreenTM plastových
obaloch (Bio-PE) vyrobených z cukrovej trstiny. Sme presvedčení, že výber bezpečných, jemných
a ekologických výrobkov pre deti by nemal predstavovať kompromisy v kvalite.
Asthma Allergy Nordic zaisťuje, že všetky zložky boli posúdené na minimalizáciu rizika alergie. Nordic Swan
eko-známka a EU eko-známka zaručujú vysokú kvalitu ktorá vyhovuje prísnym požiadavkám na životné
prostredie a zdravie dieťaťa. FSCTM - výrobok bol vyrobený z buničiny z udržateľného lesného hospodárstva.
FSC ™ (Forest Stewardship Council) je medzinárodná mimovládna organizácia zameraná na podporu zodpovedného lesného hospodárstva na celom svete.
Výrobky certifikované FSC ™ sú vyrobené zo surovín z dobre obhospodarovaných lesov a zodpovedných zdrojov. Vysledovateľnosť a integrita značky sú
podporované prísnymi kontrolnými opatreniami a výberom výrobkov s FSC ™ certifikáciou pomáhate starať sa o lesy a ľudí a divú zver, ktoré ich nazývajú domov.
Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku www.fsc.org

Detské plienky BAMBO žiadajte vo svojej lekárni alebo výdajni zdravotníckych potrieb

Najvyššia kvalita, pohodlie, bezpečnosť a prírodné zložky a materiály sú vždy kľúčové pri tvorbe
BAMBO výrobkov. Niektoré z vlastností, ktoré sa Vám budú páčiť:
 tenké a veľmi pohodlné plienky s vynikajúcou absorpciou, plne priedušné
 NOVÉ absorpčné kanáliky: plienka absorbuje tekutiny ešte rýchlejšie, čím
udržiava pokožku dieťaťa suchú, čo minimalizuje riziko tvorby
plienkových vyrážok
 NOVÝ indikátor vlhkosti: umožňuje ľahkú kontrolu, kedy je
potrebná výmena plienky (prúžok zmení farbu, čím signalizuje
potrebu vymeniť plienku)
 dokonalé tvarovanie, ktoré sa prispôsobuje anatómii
tela, flexibilné bočné pásy a mäkké elastické vnútorné
bariéry ochraňujú pred únikom
 mäkšia vonkajšia strana pre ešte väčšie pohodlie
 NOVÝ dizajn: plienky zobrazujú malé Škandináviou
inšpirované zvieratká, na prednej strane plienky je
zobrazené logo a číslo veľkosti
 k dispozícii 7 veľkostí (od 1 kg do 30 kg) a 3 navliekacie
NOVÉ navliekacie nohavičky BAMBO Pants 4 (7-14kg)
BAMBO Nature je bezpečná voľba pre Vaše dieťa aj životné prostredie.

Vlhčené utierky BAMBO: ideálne pri výmene detských plienok, pri kŕmení, na cestách alebo v
akejkoľvek situácii keď potrebujete utrieť svoje dieťa. Ako všetky
výrobky BAMBO, aj utierky sú veľmi ohľaduplné k detskej
pokožke (dermatologicky testované, Nordic Swan, Astma Allergy
Nordic, žiadne parabény, farbivá či parfumy).
NOVINKA: Teraz v ponuke aj biologicky odbúrateľné vlhčené utierky.
názov, veľkosť

BAMBO 0
BAMBO 1
BAMBO 2
BAMBO 3
BAMBO 4
BAMBO 5
BAMBO 6

(Premature)
(Newborn)
(Mini)
(Midi)
(Maxi)
(Junior)

BAMBO Pants 4
BAMBO Pants 5

NOVÉ

BAMBO Pants 6

váha
dieťaťa

(ISO 11948-1)

1-3 kg
2-4 kg
3-6 kg
4-8 kg
7-14 kg
12-18 kg
16-30 kg

400 ml
500 ml
600 ml
750 ml
950 ml
1100 ml
1150 ml

24 / 144

7-14 kg
12-18 kg

800 ml
900 ml

20 / 100

18+ kg

1000 ml

absorpcia

ks v bal/
ks v krt

obj. číslo

B21359
B21360
B21361
B53155

225 ks
199 ks
185 ks
162 ks

1000019257
1000019258

B72668

0,41 €

126 ks

1000019259

B72669

0,44 €

118 ks

19 / 95
18 / 90

30 / 180
28 / 168
24 / 144
22 / 132
20 / 120

preskripcia *
cena/ks III.stupeň

0,23 €
0,26 €
0,28 €
0,32 €

310130
1000019251
1000019252
1000019253
1000019254
1000019255
1000019256

22 / 132

kód

Vlhčené utierky BAMBO, 80 ks v balení
rozmer 15x20 cm 12 bal/krt 1000012810 Pr.cena: 1,67 €
Biolog. odbúrateľné vlhč.ut. BAMBO, 50 ks roz. 17x20 cm 14 bal/krt 1000011933 Pr.cena: 1,98 €

NOVÉ

* Preskripcia = možnosť predpisovania a výdaja plienok na poukaz pre inkontinentné deti vo veku od 3 rokov. Pri výdaji
na poukaz sa pri detských plienkach uplatňuje znížená sadzba DPH. Viac informácií na našej internetovej stránke.
ABENA A/S je certifikovaná podľa štandardov FSC™ (Forest Stewardship Council) a spoločnosť Untraco SR je distribútorom FSC™ certifikovaných produktov
ABENA. Viac informácií nájdete na www.abena.com

Výhradné zastúpenie ABENA A/S pre SR:

UNTRACO SR, 851 01 Bratislava

0908 74 98 96
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untraco@abena.sk

www.abena.sk

