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Produktbeskrivelse
Giv dit nyfødte barn en god og komfortabel start på livet ved at holde deres hud sund og beskyttet. Bambo Nature størrelse 0 bleer er utrolig bløde 
og er designet til at holde barnets sensitive hud tør. Bleen har ekstra beskyttelse rundt om navlen samt en praktisk vådindikator, som indikere hvor-
når et bleskift er nødvendig. Vores Bambo Nature størrelse 0 bleer er dermatologisk testet og certificeret i henhold til Svanemærket, EU-Blomsten, 
FSCTM (Forest Stewardship Council) og STANDARD 100 af OEKO-TEX. Bambo Nature – Because you care. 1

Specifikationer

Produktbetegnelse Børneble, tapeble

Varemærke Bambo Nature

Størrelse 0

Farve Hvid

Materiale Fluff, nonwoven, SAP, syntetisk gummi, TCF fluff, textile-like backsheet (TBS)

Længde/dybde 320 mm

Bredde 180 mm

Brugervægt 1-3 kg

Vægt, netto 17 g

Tolerance +/- 10%

Absorptionsevne 378 ml

Køn Unisex

Certifikater EU-Blomsten, FSC Mix Pulp, Svanemærket, OEKO-TEX

Produkt- eller teststandarder ISO 9001, ISO 14001

Holdbarhed 5 år

Opbevaringsinstruktioner Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Bortskaffelse af produkt Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning
1. Rengør bleområdet. 2. Placer bleen under barnet og tilpas bleen under navlen. 3. Stram tapen tilstrækkeligt og tilpas i en symmetrisk position for 
at sikre en komfortabel pasform. 5. Til sidst foldes lækagebeskyttelsen, kanterne omkring benene ud.  
   

Bambo Nature, ECO labeled bleer, 0, hvid, 
1-3 kg

  Utrolig blød på barnets hud
  God pasform 
  Praktisk vådindikator gør det nemt at se hvornår et bleskift er 
nødvendig

  Designet til at beskytte den sensitive navle
  Dermatologisk testet for at beskytte barnets sensitive hud
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Forpakning

Enhed Indeholder Længde Bredde Højde EAN

kll 144 stk 47.3 cm 23.8 cm 18.3 cm 5703538294488

pk 24 stk 17 cm 11 cm 15.5 cm 5703538294471

stk 1 stk

Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med 
hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.  

FSC™ (Forest Stewardship Council) er en international ikke-statslig organisation, som er dedikeret til at fremme ansvarlig 
skovforvaltning på verdensplan. FSC™-certificerede produkter er fremstillet af råvarer fra velforvaltede skove og ansvarlige 
kilder. Mærkets sporbarhed og integritet opretholdes gennem strenge kontrolforanstaltninger, og når du vælger FSC™-
certificerede produkter, hjælper du med at passe på skovene og de mennesker og dyr, der bor i dem. Se www.fsc.org for yderligere 
oplysninger. 

OEKO-TEX, også kendt som ”Confidence in Textiles”, er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet 
sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.

EU-Blomsten, også kendt som EU’s miljømærke (EU Ecolabel), er det officielle miljømærke i Europa. Produkter med EU-Blomsten 
overholder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.  

Dermatologisk testet-
symbolet garanterer, at 
produktet er testet for 
potentielle hudirritationer 
af et uafhængigt 
tredjepartslaboratorium. 

Produktet er fuldt åndbart, 
hvilket gør det behageligt og 
hudvenligt at anvende – også 
over tid.

Produktet har en meget 
blød overflade for en mere 
behagelig pasform. 

Produktet er tyndt og har en 
perfekt pasform.

Vådindikatoren er en 
væskefølsom strimmel, som 
skifter farve eller flyder ud, 
hvilket indikerer, hvor stor 
en del af produktet, der er 
udnyttet.

Produktet er udstyret med 
elastiske tapes, som sikrer 
komfort og lækagesikkerhed.
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