
 

• Pieluszka wielorazowa PUPUS z wkładem z 
mikrofibry i mikropolaru

• Producent: PUPUS 
• Kategoria: Pielęgnacja i higiena 

• Nasze ocena:  

WIelorazówek używam już jakiś czas. Przygodę z nimi rozpoczęłam zainteresowana pozytywnymi opiniami 
innych mam. Niczym nie odbiegają one od standardowych pieluszek jednorazowych co było pozytywnym 
zaskoczeniem.

Pieluszka firmy PUPUS jest kolejną w naszej kolekcji. Starannie wykonana i dobrze skrojona. Zewnętrzna 
powłoka wykonana z materiału PUL, wewnętrzna z wyjątkowo przyjemnego w dotyku cienkiego 
mikropolarku, który odciąga wilgoć od pupy i daje uczucie suchości podobnie jak w standardowych 
pieluszkach jednorazowych. Pomimo licznego prania nie zmienił on swojego wyglądu ani nie poszarzał. Z 
łatwością usuwa się z niego wszelkie nieczystości.
Pieluszka typu kieszonka one-size –  posiada regulację za pomocą napów. Zatrzaski mocno się trzymają, nie 
odpinają samoistnie w czasie aktywności dziecka. Doskonale dobrana ich ilość pozwala na swobodną 
regulację pieluszki zarówno w obwodzie jaki i zmniejszenie jej długości stosownie do wielkości maluszka – 
rośnie razem z dzieckiem. Z tyłu i przy nóżkach posiada gumeczki by lepiej dopasować się do pupy malucha i 
zapewnić lepszą szczelność pieluszki. Gumki są dobrze dopasowane i nie uciskają dziecka zarazem 
zatrzymując nieczystości wewnątrz. Zmiana pieluszki nie sprawia większych problemów, nawet przy bardzo 
ruchliwym dziecku, jakim jest mój syn. Napy szybko się zapina i odpina, jednak dziecku  samemu ciężko zdjąć 
pieluszkę.  Duży plus dla producenta za staranne wykonanie i estetkę. Kolorowa, wzorzysta pielucha pięknie 
zdobi pupę dziecka.
Wyprana pieluszka bardzo szybko schnie i nie zmienia swojego kształtu. Pieluszkę zakłada się wraz z wkładem 
wewnętrznym (wkładanym do kieszonki z mikropolarku ).

Wkład z mikrofibry i miklopolaru: Zdecydowanie najlepszy wkład, jaki miałam okazję używać do tej pory! 
Duży i bardzo chłonny (5- warstwowy). Idealne połączenie 2 bardzo chłonnych materiałów. Po praniu 
zachowuje swoja miękkość. Idealnie dopasowuje się do kieszonki. Grubszy od wkładu z samej mikrofibry i wg. 
mnie bardziej chłonny.

Mały tester a przede wszystkim jego pupa jest zadowolona z pieluszki.

Sylwia

Serdecznie dziękujemy firmie PUPUS za przekazanie pieluszki do recenzji.

Informacje o produkcie:

• Cena: 

Pielucha: 21,00 zł

Wkład (mikrofibra-mikropolar) kupowany oddzielnie: 11,00 zł.

http://recenzje.wrolimamy.pl/kategoria-produktow/pielegnacja-i-higiena/
http://recenzje.wrolimamy.pl/producent/pupus/
http://recenzje.wrolimamy.pl/files/2012/08/pieluszka-pupus.jpg


• Pieluszka wykonana jest z miękkiego i wodoodpornego materiału PUL. 
• Wnętrze pieluszki wykonane jest z mikropolaru, dzięki któremu pupa dziecka pozostaje sucha. 
• Jest to tzw. pieluszka z kieszonką, co oznacza, że wkładkę możesz wyjąć. 
• Pieluszki Baby Land 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, najlepiej z 

dodatkiem odświeżacza do pieluch. 
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