
PUPUS 
PUPUS.PL to sklep z pieluszkami wielorazowymi, prowadzony przez młodą eko mamę, szeroki 

asortyment, przystępne ceny i indywidualne podejście do klienta

Na stronie znajdziecie oprócz pięknymi pieluszkami także mini kompendium wiedzy o pieluszkach 
wielorazowych: kalkulator zużycia pieluszek, darmowy ebook do poczytania, a wszystko to by ciut pomóc 

mamom zagubionym w kolorowym świecie wielorazowych pieluszek:)

 Z moim synkiem Igorem testujemy namiętnie pieluszkę pszczółkę Happy Flute od Pupus. Jest to pieluszka typu 
kieszonka one-size i o niej teraz słów kilka. Starannie wykonana i dobrze skrojona. Ładnie układa się na pupie 
dziecka,  bez  efektu"  wielkiej  pupy"  .  Zewnętrzna  powłoka  wykonana  z  materiału  PUL,  wewnętrzna  z 
wyjątkowo przyjemnego w dotyku  cienkiego mikropolaru,  który  odciąga wilgoć od pupy i  daje  uczucie 
suchości podobnie jak w klasycznych pieluszkach typu pampers. 
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Pieluszka posiada regulację za pomocą systemu nap, niestety u malutkiego, drobnego dziecka kiepsko się 
sprawdza,  bo  początkowo synek  był  po  prostu  do niej  za  chudy  i  za  mały:)Ale  to  jest  chyba problem 
z większością pieluszek  one-size...Ładna,  pogodna  kolorystyka  to  kolejny  plus,  pieluszka  jest  idealna  jako 
gadżet do sesji,  a latem służyła nam jako spodenki  bo szkoda było ją chować pod ubraniem. Wkłady z  
mikrofibry dostępne w sklepie są chłonne , a sama pieluszka szybko schnie i nie mechaci się.
podsumowując:

• pieluszka wykonana jest z miękkiego i wodoodpornego materiału PUL, 
• zapięcie na NAPY 
• wnętrze pieluszki wykonane jest z mikropolaru, dzięki któremu pupa dziecka pozostaje sucha 
• jest to tzw. pieluszka z kieszonką, co oznacza, że wkładkę możesz wyjąć. Ma to trzy zalety: na noc 

możesz włożyć dwie wkładki - w ten sposób pieluszka będzie bardziej chłonna; gdy dziecko nasiusia, 
możesz wymienić samą wkładkę (mikropolar nie jest mokry); po praniu pieluszka szybciej wyschnie. 

• pieluszki są jednorozmiarowe - ich wielkość reguluje się za pomocą napów z przodu pieluszki, pasują 
na dzieci ważące od 3 do 16 kilogramów.   

• utrzymanie pieluch w czystości jest wyjątkowo łatwe - wystarczy uprać je w 30-40 stopniach, 
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