
Twój przewodnik po świecie Pampers, 
pełnym miłości, snu i zabawy

Z dumą prezentujemy pieluszki Pampers Premium Care, 

które zapewniają niezawodną ochronę skóry niemowląt.
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Twoja „Super Mama” 

Narodziny dziecka to wyjątkowe i wielkie wydarzenie. Pampers chce, aby każda przyszła 

mama mogła czerpać jak największą radość z macierzyństwa, już od pierwszych chwil 

narodzin dziecka.

 

W tym celu postanowiliśmy poszukać osoby, która będzie Cię wspierać. A kto zrobi to 

lepiej niż Twoja przyjaciółka, która także jest mamą?

Z ogromną radością ogłaszamy, że Twoją „Super Mamą” jest:

Wiadomość od Twojej „Super Mamy”:

Jeśli potrzebujesz, aby ktoś Cię wysłuchał:

Droga przyszła Mamo! 

Po ekscytujących miesiącach 

oczekiwania czujesz, że już 

niedługo będziesz mogła przytulić 

swoje dziecko i patrzeć, jak zmienia 

się każdego dnia! Pampers życzy Ci 

dużo radości w nowej dla Ciebie roli! 

Otrzymany wraz z przewodnikiem prezent oraz wsparcie Twojej „Super Mamy”, która 

podzieli się z Tobą wiedzą i doświadczeniami związanymi z opieką nad dzieckiem, 

przygotuje Cię do przełomowej zmiany, która nastąpi w Twoim życiu!

Zapewnienie dziecku zdrowego rozwoju to priorytet zarówno każdej mamy, jak również 

marki Pampers. Zdajemy sobie sprawę, że wybór właściwych pieluszek to pierwszy i ważny 

krok we wspieraniu zdrowego rozwoju dziecka.

 

Pampers dokłada wszelkich starań, aby zdobyć zaufanie rodziców, dostarczając 

bezpieczne produkty o wysokiej jakości, z których każdego dnia korzystają rodzice 

milionów dzieci na całym świecie.

 

Zapoznaj się z przewodnikiem, aby dowiedzieć się jak wspólnie z Pampers wesprzeć inne 

kobiety z Twojego otoczenia, które tak jak Ty spodziewają się dziecka.

Mamy nadzieję, że nasz prezent sprawi Ci dużo radości, którą chętnie podzielisz się 

z innymi, przyszłymi mamami! Życzymy Ci, aby macierzyństwo stało się dla Ciebie 

wspaniałym przeżyciem!

 

Pozdrawiam serdecznie, 

Neven, odpowiedzialny za markę Pampers

Gratulacje! Wkrótce zostaniesz mamą.



Co zrobić z otrzymanym prezentem?

Prezent, który właśnie otrzymałaś jest absolutnie wyjątkowy: dzięki niemu dowiesz 

się wiele na temat bycia mamą oraz wyboru pierwszych pieluszek dla dziecka. Swoją 

wiedzą możesz dzielić się z innymi przyszłymi mamami. Sprawdź jak to zrobić w trzech 

prostych krokach!

Nie możesz się powstrzymać, by nie zajrzeć do „Przewodnika dla kobiet w ciąży”? 

To wspaniale! Znajdziesz w nim wiele informacji, które ułatwią Ci wejście w nową 

rolę w Twoim życiu. Dokładnie obejrzyj pieluszki Pampers Premium Care i wykonaj 

mały eksperyment – test chłonności! Listę rzeczy, które wchodzą w skład Twojego 

prezentu znajdziesz na następnej stronie. 

Sprawdź, co zawiera Twój prezent.

Przeczytaj cały przewodnik. Zawiera on mnóstwo cennych informacji na temat wyboru 

pierwszych pieluszek. Po zapoznaniu się z nimi jesteś gotowa na drugi krok – dzielenie 

się zdobytą wiedzą z przyjaciółkami oczekującymi narodzin dziecka! Z pewnością 

przyjmą każdą pomoc, w tym cenne informacje na temat pieluszek Pampers Premium 

Care. Nasz prezent obejmuje również małe upominki przygotowane specjalnie dla nich! 

Dziel się radością z przyjaciółkami, które – podobnie jak Ty – są w ciąży.

Plan wykonany? Czy przeczytałaś przewodnik? Czy rozmawiałaś już z przyjaciółkami 

w ciąży na temat pieluszek Pampers Premium Care i przekazałaś im upominki oraz 

poprosiłaś je o wypełnienie kwestionariuszy? (Więcej na ich temat znajdziesz na stronie 

9). Jeśli tak, spodziewaj się, że Twoja przyjaciółka, „Super Mama”, będzie chciała poznać 

Twoje zdanie na temat inicjatywy Pampers, w której bierzesz udział! W tym celu wypełnij 

krótką ankietę – arkusz znajdziesz w środku swojego prezentu. Twoja „Super Mama” 

odbierze ją od Ciebie we właściwym czasie, przypomnimy jej o tym!

Przekaż wnioski i opinie swojej „Super Mamie”.

Dla Ciebie:

 Opakowanie pieluszek Pampers Premium Care (22 sztuki w rozmiarze 1)

 Przewodnik Pampers

 Przewodnik dla kobiet w ciąży

 Książeczka badania opinii, dzięki której dowiesz się, co na temat marki 

Pampers sądzą inne przyszłe mamy

 Kwestionariusz „Twoja ankieta fi nałowa”

Body dziecięce Pampers

Do przekazania innym znajomym kobietom w ciąży:

 10 przewodników Pampers dla kobiet w ciąży

 10 ulotek Pampers

 10 kuponów zniżkowych na zakupy online pieluszek Pampers Premium Care  

 w rozmiarze 1

 5 body dziecięcych Pampers

W Twoim prezencie znajdziesz produkty dla dzieci i wiele przydatnych informacji dla 

Ciebie i innych przyszłych mam z Twojego otoczenia! Sprawdź, co jest w środku!

Twój wyjątkowy prezent

 10 kuponów zniżkowych na zakupy online pieluszek Pampers Premium Care  



Wybór najlepszych pieluszek dla 
Twojego dziecka

Wybór odpowiedniej pieluszki jest kluczowy 

na pierwszym etapie życia dziecka. Sprawdź 

jakie właściwości pieluszki sprawią, że Twoje 

dziecko będzie cieszyło się pełną ochroną 

i doskonałym komfortem od pierwszej 

pieluszki!

Chłonność

Właściwie dopasowana pieluszka utrzymuje wilgoć z dala od skóry dziecka, dzięki czemu 

pomaga zapobiegać powstawaniu podrażnień.

Miękkość i elastyczność

Miękka powierzchnia i elastyczne boczki pieluszki chronią delikatną skórę dziecka przed 

otarciami i idealnie dopasowują się do kształtów maluszka. 

Stworzone specjalnie dla noworodka 

Wycięcie na pępek, które znajduje się z przodu pieluszki, zapewnia dopływ powietrza, 

dzięki czemu kikut dobrze się goi.

 

Wskaźnik wilgotności

Kiedy wskaźnik wilgotności zmienia kolor z żółtego na niebieski, to znak, że nadszedł czas 

na zmianę pieluszki. Jest to szczególnie przydatne dla rodziców, którzy po raz pierwszy 

spodziewają się dziecka.

Porady dla mam:

•   Noworodki będą potrzebować średnio od 7 do 8 pieluszek dziennie.

•   Po pierwszych kilku tygodniach Twoje dziecko może potrzebować tylko od 5 do 6 

pieluszek dziennie.

•   Pamiętaj, że noworodki rozwijają się w szybkim tempie i w ciągu kilku tygodni mogą 

wyrosnąć z najmniejszego rozmiaru pieluszek.

Odkryj niezawodną ochronę dzięki pieluszkom Pampers Premium Care – najlepszym 

pieluszkom Pampers, które zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o potrzebach 

noworodka!

Pomagają 
równomiernie rozprowadzać 
wilgoć i utrzymują ją z dala od 
skóry dziecka, zapewniając 
uczucie suchości i komfortu. 

Elastyczne boczki 
i pasek wokół talii ułatwiają 

dopasowanie pieluszki do 
kształtu ciała dziecka. 

Chroni delikatny 
pępek dziecka i ułatwia 

gojenie kikuta (ulepszenie 
zastosowano w pieluszkach 

w rozmiarze 0, 1 i 2). 

Zapewnia 
odpowiednią cyrkulację 
powietrza i pozwala skórze 
dziecka oddychać.

Jedwabiście miękka 
pieluszka pomaga zapewnić 

dziecku maksymalny komfort.

Poinformuje Cię 
o konieczności zmiany pieluszki.

Pampers Premium Care

Wchłania wilgoć 
i utrzymuje zawartość 
pieluszki z dala od skóry 
dziecka, aby zapewnić mu 
komfort i ochronę.

Warstwa 
chłonna



Suchość, której możesz zaufać! 

Teraz, jako przyszła mama, możesz nie tylko polegać na zapewnieniach, ale też 

przekonać się sama o skuteczności pieluszek Pampers Premium Care! Co powiesz na 

mały eksperyment – test chłonności Pampers?

  Opakowanie pieluszek Pampers Premium Care

   Woda 

   Butelka do karmienia 

   Nożyczki

Rzeczy, których potrzebujesz do przeprowadzenia eksperymentu:

Nalej 50 ml ciepłej wody na środek 
pieluszki.

Sprawdź, co się dzieje 
wewnątrz dziecięcej pieluszki
 

Ściśnij pieluszkę i potrząśnij nią, 
naśladując ruchy dziecka. Zobacz, 
w jaki sposób wilgoć jest rozprowadzana 
w chłonnych kanalikach.

Zapomnij o mokrej, 
pełnej pieluszce

Dotknij pieluszki i sprawdź, czy jest 
sucha.

Sprawdź jak sucha 
jest pieluszka!

Przetnij pieluszkę nożyczkami i przekonaj 
się, że wilgoć została równomiernie 
rozprowadzona w trzech chłonnych 
kanalikach, które stanowią unikalną 
cechę pieluszek Pampers. 

Zobacz, gdzie podziała 
się cała wilgoć4

Zaskoczona? Podziel się wynikami testu i swoimi wnioskami z innymi przyszłymi 

mamami lub zaproś je do wspólnej zabawy!

Książeczka „Twoje badanie opinii” – umożliwi Ci 

zebranie dla Pampers cennych informacji od znajomych, 

które są w ciąży. Pozwól im samodzielnie wypełnić arkusz, 

tak aby mogły szczerze wyrazić swoje opinie. 

Ankieta Pampers – masz możliwość wyrażenia w niej 

swojej opinii na temat marki Pampers, pieluszek Pampers 

Premium Care, a także przekazania informacji o liczbie 

przyszłych mam, którym mogłaś pomóc poprzez 

przekazanie swojej wiedzy.

Kupony ifWom – rozdaj je kobietom w ciąży, które będą 

mogły wziąć udział w ankiecie internetowej dostępnej 

na stronie www.ifwom.pl i przy okazji wygrać nagrody!

 

Kupony zniżkowe na zakup pieluszek Pampers Premium 

Care w rozmiarze 1 – podaruj je swoim znajomym w ciąży, 

dzięki czemu zyskają możliwość wypróbowania pieluszek 

w korzystnej cenie. 

Twoja „Super Mama” – Ty i Twoja „Super Mama” 

stanowicie zespół! To właśnie dzięki Twojej przyjaciółce 

trafi ają do nas wszystkie informacje od Ciebie i innych 

przyszłych mam! Przekaż jej badania opinii i wypełnioną 

ankietę podsumowującą Twoje doświadczenia. „Super 

Mama” złoży Ci wizytę, kiedy przyjdzie na to właściwy 

moment! Jesteśmy z nią w stałym kontakcie 

i przypomnimy jej o tym.

Pomóż nam osiągnąć doskonałość 
w tym, co robimy!

Twoja płeć

Mężczyzna
Kobieta

Rok Twoich urodzin

Twój kod pocztowy

Członek 
rodziny

Przyjaciółka

Znajoma
Koleżanka 

z pracy

Znajdowało się 

w moim prezencie

Kto zachęcił Cię do wypełnienia tego arkusza?

Samodzielnie
Wspólnie z osobą, która 

przekazała mi badanie

W grupie

W jaki sposób wypełniłaś/-eś ten arkusz?

PL 

Badanie opinii na temat marki i pieluszek Pampersvcv

Dziękujemy za szczerą opinię!

Tak
Nie

Nie wiem 

7  Czy przekażesz innym informację o pieluszkach i marce Pampers?

Rodzina
Około 

Przyjaciele
Około 

Znajomi
Około 

Współpracownicy
Około 

8  Z iloma osobami porozmawiasz na temat marki i pieluszek Pampers?

Dla „Super Mamy”: Wysłane do trnd?

1  Wypełniając to badanie opinii, … [możliwa więcej niż jedna odpowiedź] 

… Otrzymałam informację na temat marki i pieluszek Pampers

Podaj ilość

…  Otrzymałam kupon/-y zniżkowe na zakup  

Pampers Premium Care 

…Obejrzałam test chłonności Pampers

2  Jakie jest Twoje zdanie na temat marki Pampers? 

Bardzo pozytywne

Bardzo negatywne

�◂------------
------------

------------
-------------

▸

Zdecydowanie 

tak

Prawdopodobnie 

tak

Jeszcze nie 

wiem

Prawdopodobnie 

nie

Zdecydowanie 

nie3   Czy planujesz zakup pieluszek Pampers?

4 Czy masz dzieci?

Tak

Nie

6 Czy masz znajome, które są pierwszy raz w ciąży?

Tak

Nie

5  Czy planujesz mieć (więcej) dzieci?

Nie/Nie jestem 

pewna (pewien)

Tak, planuję mieć 

dziecko (kolejne)

Tak, obecnie spodziewam 

się dziecka

9  Czy zarejestrujesz się na platformie pampers.pl?

Zdecydowanie 

tak

Prawdopodobnie 

tak

Jeszcze nie 

wiem

Prawdopodobnie 

nie

Zdecydowanie 

nie

Na potrzeby tego badania:

6

Droga przyszła Mamo!
Zdążyłaś już poznać wraz ze swoją przyjaciółką „Super Mamą” pieluszki Pampers, podzielić się wiedzą 

na ich temat oraz przekazać przewodniki Pampers i kupony zniżkowe innym kobietom w ciąży. Teraz, na koniec projektu Pampers, 

którego jesteś częścią, Twoja przyjaciółka poprosi Cię o wypełnienie kwestionariusza i odbierze go od Ciebie wraz z wypełnionymi 

badaniami opinii. Twoja „Super Mama” prześle je do trnd, gdzie zostaną przeanalizowane i anonimowo przekazane zespołowi Pampers. 

Twoja opinia jako przyszłej mamy jest wyjątkowo ważna dla marki Pampers. Dziękujemy za szczerą opinię!

Twoja ankieta fi nałowa

projekt trnd „Super Mamy Pampers“

1. Jakie jest Twoje zdanie na temat marki Pampers?

Bardzo negatywne

1
2

3
4

5
6

7

Bardzo pozytywne

WAŻNE: 
Wypełnij na 

zakończenie projek-tu, gdy Twoja „Super 
Mama” da Ci 

znać.

2. Na skali od 0 do 10, na ile prawdopodobne jest, że polecisz markę swoim przyjaciołom i rodzinie?

Mało prawdopodobne

Bardzo prawdopodobne
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7
9 10

3 4 5
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3. Z iloma osobami z rodziny rozmawiałaś na temat marki i pieluszek Pampers?

4. Z iloma przyjaciółmi rozmawiałaś na temat marki i pieluszek Pampers?

5. Z iloma kolegami/koleżankami rozmawiałaś na temat marki i pieluszek Pampers?
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6. Z iloma nieznajomymi rozmawiałaś na temat marki i pieluszek Pampers?
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Spraw radość innym przyszłym mamom, 
dzieląc się z nimi zdobytą wiedzą!

Masz już sporą wiedzę na temat pieluszek 

Pampers i ich zalet. Teraz przyszła pora, abyś 

podzieliła się nią z koleżankami, które są 

w ciąży! Z pewnością informacje od zaufanej 

osoby będą przez nie bardzo mile widziane! 

Poniżej znajdziesz kilka pomysłów na temat 

tego, jak to zrobić.

 

Czy znasz wiele kobiet w ciąży ze szkoły rodzenia, z zajęć jogi dla kobiet w ciąży lub też 

z portali dla rodziców? Przygotuj dla nich coś specjalnego! Zaproś je na pyszną herbatę 

i ciastko oraz podziel się wiedzą na temat pieluszek Pampers Premium Care. Być może na 

spotkanie uda Ci się również zaprosić swoją „Super Mamę”. Podaruj koleżankom przewodnik 

dla kobiet w ciąży, urocze body dziecięce oraz kupony rabatowe, a pod koniec spotkania 

zbierz od nich wypełnione kwestionariusze. W ten sposób możesz pomóc nam udoskonalić 

nasze produkty, tak aby jeszcze lepiej spełniały oczekiwania rodziców! 

Koleżanki w ciąży, z którymi chciałabym porozmawiać:

Poproś swoją przyjaciółkę, „Super Mamę”, aby opowiedziała Ci o swoich pierwszych 

doświadczeniach związanych z byciem mamą, takich jak poród, nauka opieki nad 

dzieckiem i karmienie piersią. Na pewno ułatwi Ci to trudne początki w roli mamy 

i rozwieje wiele obaw! Z tą wiedzą Ty i Twoje przyjaciółki będziecie lepiej przygotowane 

i poczujecie się dużo spokojniej. Jedyne, co wówczas pozostanie, to odliczanie dni do 

pojawienia się maleństwa na świecie!

Zachęć przyszłe mamy do rejestracji na stronie Pampers.pl, gdzie znajdą więcej 

cennych informacji!

Dołącz do społeczności Pampers! 

Pampers ma specjalnie dla Ciebie inspirujące i przydatne informacje, porady ekspertów, 

próbki produktów oraz kupony zniżkowe, które pomogą Ci sprostać wyzwaniom i poczuć 

radość płynącą z macierzyństwa! Sprawdź, co możesz zyskać, dołączając do świata Pampers! 

Otrzymuj spersonalizowane newslettery
Otrzymuj regularnie newsletter przygotowany specjalnie dla Ciebie 
i odpowiednio dostosowany do etapu ciąży, a po rozwiązaniu – zgodny 
z etapem rozwoju Twojego dziecka. 
 
Korzystaj z porad ekspertów
Czytaj najnowsze artykuły i poznaj opinie ekspertów Pampers dotyczące 
opieki nad dzieckiem.
 
Otrzymuj kupony rabatowe Pampers
Otrzymuj wiadomości e-mail z kuponami rabatowymi na produkty 
Pampers, które będziesz mogła wykorzystywać na wszystkich etapach 
rozwoju swojego maleństwa!
 
Zamawiaj próbki produktów
Możesz zamówić bezpłatne próbki produktów, które zostaną dostarczone 
pod wskazany adres!

Zarejestruj się na stronie Pampers.pl

•  Podziel się swoimi doświadczeniami z innymi rodzicami.
•  Zadawaj pytania, dziel się pomysłami.
•  Sprawdzaj najnowsze wiadomości i promocje.
•   Stwórz własny, bezpłatny album dziecka na Facebooku dzięki Książeczce Maluszka od 

Pampers. 

Polub profi l Pampers na Facebooku

• Skorzystaj z praktycznych porad oraz oglądaj zabawne i pomocne fi lmiki.
• Poznaj prawdziwe historie innych mam.

Odwiedź kanał Pampers na YouTube



Pampers – stworzone z myślą o dzieciach

Pampers posiada w swojej ofercie szeroki wybór pieluszek oraz pieluchomajtek, 

które zostały zaprojektowane tak, aby sprostać zróżnicowanym potrzebom dzieci. 

Najważniejsze w produktach Pampers jest bezpieczeństwo, komfort i niezakłócony 

rozwój dziecka!

Od roku 1961, w którym to Victor Mills, inżynier chemik, pracujący dla fi rmy Procter & Gamble, 

stworzył pierwszą pieluszkę z myślą o swoim wnuku, pieluszki jednorazowe przebyły długą 

drogę. Od tamtej chwili mamy niezmiennie darzą je zaufaniem.

 

Pieluszki dzielą się na dwie kategorie: pieluszki zapinane na rzepy i niezapinane na rzepy, czyli 

pieluchomajtki. 

W swojej ofercie Pampers posiada 4 linie pieluszek: Pampers Premium Care, Pampers New 

Baby-Dry, Pampers Active Baby-Dry i Pampers Sleep&Play. Wszystkie pieluszki Pampers 

mają elastyczne boczki, żeby zapewnić maluchom jeszcze większą wygodę. 

Na polskim rynku produkty Pampers należące do kategorii pieluszek zapinanych na rzepy 

reprezentują dobrze znane Pampers Premium Care, Pampers New Baby-Dry, Pampers 

Active Baby-Dry oraz Pampers Sleep&Play. Wspomniane produkty mają elastyczne boczki, 

które dzięki rzepom można zapiąć z przodu pieluszki, aby zapewnić dziecku komfort 

i ochronę.
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<2,5
kg

2-5
kg

3-6
kg

5-9
kg 

8-14
kg

11-18
kg

Premium Care 
Unikalne chłonne kanaliki 
dla niezawodnej ochrony skóry.

9-14
kg

12-18
kg

Premium Care Pants 
5-gwiazdkowa ochrona skóry w łatwych 
do zakładania pieluchomajtkach. 

2-5
kg

3-6
kg

5-9
kg 

8-14
kg

9-16
kg

11-18
kg

15+
kg

New baby-dry
i Active baby-dry 
Do 12 godzin suchości.

6-11
kg 

9-14
kg

12-18
kg

16+
kg

Pampers Pants 
Łatwe do założenia pieluchomajtki dla 
dziecka, które jest w ciągłym ruchu.

4-9
kg 

7-14
kg

11-18
kg

Sleep&Play 
Suchość w przystępnej cenie.

*dotyczy pieluszek Pampers Active Baby i Premium Care w porównaniu z pieluszkami innych marek. **produkt nie zawiera bawełny



Pampers Premium Care 

Elastyczne boczki 
Elastyczne boczki i pasek wokół talii ułatwiają dopasowanie pieluszki do kształtu 
ciała dziecka. 
 
Wycięcie na pępek
Chroni delikatny brzuszek dziecka i ułatwia gojenie się kikuta (ulepszenie 
zastosowano w pieluszkach w rozmiarze 0, 1 i 2). 
 
Chłonne kanaliki
Równomiernie rozprowadzają wilgoć, utrzymując ją z dala od skóry dziecka 
i zapewniając mu uczucie suchości oraz komfortu. 
 
Oddychające materiały
Zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza i pozwalają skórze dziecka 
oddychać.
 
Wskaźnik wilgotności
Poinformuje Cię 
o konieczności zmiany 
pieluszki. 

Jedwabista miękkość 
Jedwabiście miękka pieluszka 
pomaga zapewnić dziecku 
maksymalny komfort.

Warstwa chłonna
Wchłania wilgoć i utrzymuje 
zawartość pieluszki z dala od 
skóry dziecka, aby zapewnić 
mu komfort i ochronę.

Krótkie podsumowanie informacji na temat pieluszek Pampers Premium Care:

Chusteczki Pampers do skóry wrażliwej

Pieluszki Pampers Premium Care wraz z chusteczkami Pampers New Baby Sensitive 

tworzą doskonałe połączenie, które zapewni delikatną pielęgnację skóry noworodka. 

Chusteczki Pampers przydadzą się każdej mamie niemal zawsze – zarówno przy zmianie 

pieluszki, jak również do wytarcia buzi i rączek dziecka po pysznym posiłku.

15% grubsze niż chusteczki Pampers Natural Clean

Grubsze chusteczki pochłaniają więcej wilgoci, co pozwala

ograniczyć wycieranie i zapewnia lepszą

ochronę dłoni mamy podczas zmiany pieluszki.

Unikalna faktura Soft Grip™

Specjalna kompozycja mikrowłókien, która tworzy fakturę chusteczek Pampers New Baby 

Sensitive została wybrana ze względu na delikatność i elastyczność. Setki mikrowłókien 

skutecznie usuwają zabrudzenia z powierzchni skóry i absorbują płynne zanieczyszczenia. 

Testowane dermatologicznie i delikatne dla wrażliwej skóry dziecka. Nieperfumowane. 

Wszystkie składniki, w tym balsam oczyszczający na bazie wody, zostały ocenione przez 

dermatologów jako wyjątkowo łagodne nawet dla wrażliwej skóry dziecka. 

Pomagają utrzymać naturalne pH skóry dziecka

Chusteczki Pampers New Baby Sensitive są nasączone specjalnym balsamem, dzięki 

czemu pomagają utrzymać naturalne pH skóry dziecka.

 

pieluszki, jak również do wytarcia buzi i rączek dziecka po pysznym posiłku.

Specjalna kompozycja mikrowłókien, która tworzy fakturę chusteczek Pampers New Baby 
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