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To ważne! Dziel się artykułami ze znajomymi. 

Pieluszka wielorazowa polskiego producenta, która nie przecieka, szybko schnie i do tego jest 
ładna – Pupus.pl. Właścicielka sklepu, Pani Agata, zaczęła tworzyć pieluszki, ponieważ sama 
została mamą i zależało jej na zdrowej alternatywie dla tradycyjnych jednorazówek. Pomysł 
używania ekologicznych i zdrowych pieluszek wielorazowych wydawał jej się tak wspaniały, że 
postanowiła zachęcać inne mamy do spróbowania. I my również zachęcamy! 

Pieluszka „kieszonka” 

Moja ulubiona. Wnętrze wykonano z mikropolaru, dzięki któremu pupa dziecka pozostaje 

sucha. Dodatkowy pasek zabezpieczający PUL znajduje się przy brzuszku. Co więcej, pieluszka ma 
podwójne gumki przy nóżkach, które zwiększają jej szczelność. Daje gwarancję, że naprawdę nic nie 
wycieknie. 

 



Pieluszka Pupus kieszonka: 

• jest starannie wykonana; 
• nie przecieka; 
• szybko schnie; 
• ma uniwersalny rozmiar – wielkość reguluje się za pomocą napów z przodu pieluszki; pasują 

na dzieci ważące od 4 do 16 kilogramów; 
• ma bardzo rozsądną cenę – 26,90 zł. 

Otulacz 

Po raz kolejny mile zaskakuje mnie szczelność pieluszki – dzięki dodatkowym gumkom przy 
nóżkach. Otulacz wykonany jest z z miękkiego i wodoodpornego materiału PUL, jest zapinany na 
napy. Jednak wolałabym, by w środku miał miękki materiał. 

 

Otulacz: 

• nie trzeba go wymieniać przy każdej zmianie pieluszki, wystarczy, że zrobimy to, gdy otulacz 
się zabrudzi lub bardzo zamoczy; 

• rozmiar uniwersalny – regulowany za pomocą napów z przodu pieluszki; pasuje na dzieci 
ważące od 4 do 16 kilogramów; 

• kieszonka wewnątrz mocno trzyma wkład; 
• jest bardzo starannie i estetycznie wykonany – posłuży bardzo długo; 



• jego cena jest bardzo przystępna – 39 zł. 

Wkładki 

Decydując się na zakup czy to kieszonki, czy otulacza Pupus dodatkowo musimy dokupić 
wkładki. Możemy wybierać spośród bambusowych albo z mikrofibry i mikropolaru. Obie bardzo 
przypadły mi do gusty, przede wszystkim ponieważ są duże i chłonne. 

 

Bambusowe: 

• są wykonane z 4 warstw bambusa z dodatkiem bawełny; 
• max. chłonność 180ml; 
• do jednej pieluszki możesz włożyć dwie wkładki, np. na noc; 
• są antybakteryjne i mają działanie przeciwzapalne – świetnie sprawdzi się przy dzieciach z 

problemami skórnymi; 
• pierzemy je w proszku do pieluszek; 
• schną nieco dłużej niż wkładki z mikrofibry. 

Z mikrofibry i mikropolaru: 

• to bambus połączony z włóknami węglowymi – tkanina (jeszcze) mało popularna,  ale w 
100% naturalna; 

• wkładka uszyta jest z dwóch warstw mikropolaru z bambusem i włóknami węglowymi oraz 
trzech warstw mikrofibry (wewnątrz); 

• mikropolar sprawia, że powierzchnia wkładki niemal zawsze jest sucha – szybko i skutecznie 
odprowadza wilgoć do wnętrza wkładki; 

• bambus to materiał o naturalnym działaniu antybakteryjnym i antygrzybiczym; 
• max. chłonność to aż ok. 250ml; 
• szybko schnie; 
• są wyjątkowo duże, dlatego polecam szczególnie na noc. 

 


