
Inkontinenssi
Lasten ja nuorten tuotteet

  
tuotenumero tuote lantionympärys

Rothwell 
-imukyky kpl/pkt/ltk

43050   Junior XS2 40-60cm 1500ml 32 / 4 

 
Abri-Form Junior XS2 on laadukas teippivaippamme, joka on suunniteltu äkilliseen ja hallitsemattomaan virtsankarkailuun lapsille, joille 
vauvanvaipat ovat pieniä ja aikuisten tuotteet liian isoja. Tuotteiden Top Dry-ominaisuus tekee tuotteesta pintakuivan ja auttaa ihon kunnossa 
pysymisessä. 
 
Junior-tuotteessamme on kapeampi ydin ja pienempi haaraosa, minkä ansiosta se on täydellisen istuva. Se on suunniteltu näyttämään 
tavallisilta alushousuilta, joissa on painettu kangasmainen tausta.  
 
Hengittävä ja anatomisesti muotoiltu teippivaippa pysyy hyvin paikoillaan ja pitää ihon terveenä. Tuotteessa on vuotosuojat, jotka antavat 
lisäsuojaa, ja epämiellyttäviä hajuja vähentävä hajunsulkujärjestelmä. Laadukkaat, joustavat 
teipit takaavat optimaalisen istuvuuden ja helpon uudelleenasettelun. 
 
Joutsenmerkityt tuotteet on dermatologisesti testattu. 

ABENA Abri-Form Junior teippivaippa 

  
tuotenumero tuote lantionympärys

Rothwell 
-imukyky kpl/pkt/ltk

1000018730   Junior XS2 55-80cm 1700ml 14 / 6 

 
Abri-Flex Junior XS2 on laadukas inkohousumme, joka on suunniteltu äkilliseen ja hallitsemattomaan virtsankarkailuun lapsille, joille 
vauvanvaipat ovat pieniä ja aikuisten tuotteet liian isoja.  
 
Täysin hengittävä tuote sisältää kapean ytimen ja erittäin pehmeät ja joustavat sivuosat, jotka takaavat lapsille ja nuorille täydellisen 
optimaalisen istuvuuden. Erityinen kanavajärjestelmä yhdessä Top-Dry-alikerroksen takaa nopean imeytymisen ja kuivan tunteen. Se on 
suunniteltu näyttämään tavallisilta alushousuilta, joissa on painettu kangasmainen tausta.  
 
Joutsenmerkityt tuotteet on dermatologisesti testattu ja ne on valmistettu FSC-
sertifioiduista materiaaleista.

ABENA Abri-Flex Junior inkohousu 
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VAUVA
Rakastavaa ja 
ympäristöystävällistä 
vauvanhoitoa  
Tiedämme, että se mitä laitat vauvallesi päälle 
on aivan yhtä tärkeää kuin se mitä syötät 
vauvallesi. 

Tästä syystä olemme sitoutuneet kehittämään 
ympäristöystävällisiä, miellyttäviä ja imukykyisiä 
vauvanhoitotuotteita, jotka ovat turvallisia, 
hellävaraisia ja tehokkaita. Korkealaatuiset 
materiaalit ja toimivuus edustavat uuden 
sukupolven ympäristöystävällisiä vaippoja.

Kun käytössäsi on tuotteita, jotka sekä 
suojaavat että toimivat, voit lakata 
murehtimasta ja alkaa nauttia iloisista hetkistä 
lapsesi kanssa. 
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Koska välität 
– hyvä sekä lapsellesi 
että ympäristölle

  Suunniteltu niin, että ympäristövaikutus on 
minimaalinen.

  Merkitty Joutsenmerkillä, FSC™-merkillä ja 
on dermatologisesti testattu.

  Huolella valitut materiaalit.

  Eivät sisällä parabeeneja, hajusteita, voiteita 
tai säilöntäaineita.

  Pehmeä ja miellyttävä – parhaaseen 
mahdolliseen hygieniaan ja 
käyttömukavuuteen. 

  Erinomainen vuotosuoja ja kuivuus.

  100% hengittävä – takaa terveen ihon ja 
optimaalisen mukavuuden.

VAUVANVAIPAT 52 Vaipat
54 Puhdistuspyyhkeet
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1 2 3 4

Vauvanvaipat

PUKEMISOHJE

Ympäristöystävälliset 
vauvanvaipat 
  Ihoystävällinen: suunniteltu allergian ja 

vaippaihottuman riskien minimoimiseen.

  Erittäin pehmeät vaipan pintakerros ja 
sen ulkopinta tekevät vaipasta erityisen 
pehmeän vauvan ihoa vasten.

  100-prosenttinen hengittävyys 
terveen ihon ja parhaan mahdollisen 
mukavuuden takaamiseen. 

  Täydellinen istuvuus mahdollistaa lapsen 
liikkumisvapauden ja minimoi vuotoriskin.

  Hyvä istuvuus joustavien sivupaneelien 
ansiosta.

  Erittäin imukykyinen sekä päivä- että 
yökäytössä.

  Top-Dry-järjestelmän ansiosta pinta 
pysyy kuivana ja suojaa ihoa.
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Vauvan- ja lastenvaipat
Bambo-Nature

  
tuotenumero koko lapsen paino ominaisuudet kpl/pkt/ltk

1000019251   XS 1 2-4 kg 22 / 6 

1000019252   S 2 3-6 kg 30 / 6 

1000019253   M 3 4-8 kg 28 / 6 

1000019263   M 3 4-8 kg
korkea 
pakkaus

52 / 3 

1000019254   L 4 7-14 kg 24 / 6 

1000019264   L 4 7-14 kg
korkea 
pakkaus

48 / 3 

1000019255   XL 5 12-18 kg 22 / 6 

1000019265   XL 5 12-18 kg
korkea 
pakkaus

44 / 3 

1000019256   XXL 6 16+ kg 20 / 6 

1000019266   XXL 6 16+ kg
korkea 
pakkaus

40 / 3 

 
Bambo Nature lastenvaipat on valmistettu tarkkaan valituista korkealaatuisista materiaaleista ja edustaa uuden sukupolven 
ympäristöystävällisiä ja iholle hellävaraisia vaippoja. 
 
Vaippa on valmistettu erittäin pehmeistä materiaaleista, jotta lapsesi kokemus vaipasta 
on mahdollisimman mukava. Ihoystävälliset vaipat eivät sisällä hajusteita, säilöntäaineita, 
voiteita tai parabeeneja. Vaipoissa on sekä imukanavat että kosteusindikaattori. 
 
Vaipalla on sekä FSC- että Joutsenmerkki ja se on dermatologisesti testattu. Bambo 
Nature – parasta lapsellesi ja parasta luonnolle.  

Bambo Nature lasten teippivaippa

  
tuotenumero koko lapsen paino kpl/pkt/ltk

1000019257   L 4 7-14 kg 20 / 5 

1000019258   XL 5 12-18 kg 19 / 5 

1000019259   XXL 6 18+ kg 18 / 5 

 
Bambo Nature housuvaippa tarjoaa markkinoiden parhaat tuoteominaisuudet. Erittäin pehmeät tekstiilit, täydellinen istuvuus, entistä 
ohuempi, kevyempi ja hengittävämpi erinomaisella imukyvyllä. Bambo Nature on suunniteltu sinulle joka et tee kompromisseja ympäristön, 
laadun etkä lapsesi hyvinvoinnin suhteen. Maailma huippuluokkaa olevat vaipat tarjoavat ihanteellista mukavuutta, liikkumisvapautta ja kuivan 
olon tunnetta.  
 
Kaikki housuvaipat ovat sekä Joutsen- että FSC-merkittyjä ja dermatologisesti testattuja. 
Siksi voit olla varma, että erityistä huomiota on kiinnitetty sekä ympäristöön että lapsesi 
herkkään ihoon. Vaipat on valmistettu kestävistä ympäristöä säästävistä raaka-aineista, 
eikä niihin ole lisätty mitään haitallisia kemikaaleja tuotantoprosessissa. 
 
 

Bambo Nature Pants lasten housuvaippa
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Vauvan- ja lastenvaipat
Bambo-Nature

Puhdistuspyyhkeet

Puhdas peppu 
  Joutsenmerkki, Pohjoismainen astma- ja 

allergialiiton tunnus, FSC™-merkki ja on 
dermatologisesti testattu. 

  Hellävaraiset ja pehmeät materiaalit.

  Ei sisällä parabeeneja tai fenoksietanolia.

  Glyseriinipohjainen koostumus saa 
aikaan kosteussuojan ja suojaa 
ihoärsytykseltä.

  Ei sisällä hajusteita, parabeeneja, 
väriaineita eikä optisia kirkasteita.

54

In
ko

nt
in

en
ss

i
Va

uv
a



Vauvan- ja lastenvaipat
Bambo-Nature

tuotenumero materiaali koko ominaisuudet väri pH-arvo kpl/pkt/ltk

659720   polyesteri, viskoosi 15x20cm läppäkansi valkoinen 4-5 80 / 12 

659722   polyesteri, viskoosi 17x20cm teippisuljin valkoinen 4-5 50 / 32 

659723   polyesteri, viskoosi 16x20cm teippisuljin valkoinen 4-5 10 / 24 

1000006339   polyesteri, viskoosi 19x16cm läppäkansi valkoinen 4-5 80 / 12 

 
Bambo Nature -puhdistuspyyhkeet on valmistettu polyesterin ja viskoosin sekoitteesta, ja ne ovat hyvä vaihtoehto perinteiselle vesi- ja 
saippuapesulle ja erinomaisia matkakäytössä kun pesumahdollisuudet on rajalliset. 
Tuote on tarkoitettu henkilökohtaiseen hygieniaan ja sopii lapsen koko keholle. Pyyhkeet poistavat ikäviä hajuja ja kertakäyttöisinä ovat 
hygieenisiä käyttää. 
 
Pyyhkeet hävitetään sekajätteen mukana käytön jälkeen. Tuote on saatavilla useassa pakkauskoossa ja sekä muovikantisessa että teipillä 
suljettavassa pakkauksessa. 
 
Tuotetta tulee käyttää vain ulkoisesti. Vältettävä tuotteen joutumista silmiin.

  Bambo Nature puhdistuspyyhkeet
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Vauvan- ja lastenvaipat
Bambo-Nature
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Parabeeneja
Hajusteita
Voiteta
Säilöntäaineita

BAMBO NATURE-
TUOTEPERHE KASVAA 

Koska välität

Bambo Nature-tuotevalikoima kasvaa 
sisältämään kaiken, mitä tarvitset 
kasvavalle perheellesi, mukaan lukien  
  biohajoavat puhdistuspyyhkeet

  ihonhoitotuotteet

  vaipanvaihtoalustat ja vuodesuojat

  vaippoja kaikenkokoisille pepuille 

Tutustu kasvavaan 
Bambo-perheeseen
www.abena.com/bambo
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Vauvan- ja lastenvaipat
Bambo-Nature
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