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Produktbeskrivelse
Dette produkt er lavet af udvalgte materialer af høj kvalitet og repræsenterer den nye generation af miljøvenlige og hudplejevenlige bleer. Bleen er 
udstyret med ekstra bløde materialer for at gøre barnets oplevelse helt optimal. Bleen er FSC- og svanemærket. Den er også dermatologisk testet. 
Bambo Nature – det bedste for dit barn og det bedste for naturen.  

Specifikationer

Produktbetegnelse Børneble, tapeble

Varemærke Bambo Nature

Størrelse Midi 3+

Farve Hvid

Features Med vådindikator

Længde/dybde 490 mm

Bredde 210 mm

Brugervægt 6-14 kg

Vægt, netto 33 g

Tolerance +/- 10%

Certifikater Astma-Allergi Danmark, Dermatologisk testet, FSC Mix Pulp, Svanemærket

Produkt- eller teststandarder ISO 9001, ISO 14001

Sikkerhedsforskrifter og advarsler Bør opbevares utilgængeligt for børn.

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 babyen og tilpas bleen under navlen. 3. Stram velcro tapen tilstrækkeligt og tilpas i en symmetrisk posi-
tion. 4. Hvis nødvendigt, tilpasses bleen yderligere, for at sikre komfortabelt pasform.

Børneble, tapeble, Bambo Nature, Midi 
3+, hvid, med vådindikator

 Unik pasform
 Høj absorptionsevne
 Superbløde materialer
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Forpakning

Enhed Indeholder Længde Bredde Højde EAN

kll 180 stk 0.36 m 0.24 m 0.44 m 5703538120541

pk 60 stk 0 m 0 m 0 m 5703538120534

stk

Svanemærket, også kendt som the Nordic Swan Ecolabel, er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med Svanemærket 
imødekommer strenge miljøkrav ift. råvareproduktion, brug, dokumentation og sikkerhed.  

FSC™ (Forest Stewardship Council) er en international ikke-statslig organisation, som arbejder for at fremme ansvarlig 
skovforvaltning globalt. FSC™-certificerede produkter er fremstillet af råmaterialer fra velforvaltede skove og ansvarlige kilder. 
Mærkets sporbarhed og integritet opretholdes gennem strenge kontrolforanstaltninger, og ved at vælge FSC-certificerede 
produkter er du med til at tage vare på skovene og de mennesker og dyr, der lever i dem. Se mere på www.fsc.org. 

Symbolet Dermatologisk testet garanterer, at produkter er blevet testet for potentielle hudirritationer af et uafhængigt 
tredjepartslaboratorie. 
 

Asthma-Allergy Denmark garanterer, at produkter er godkendt af eksperter fra Astma-Allergi Danmark. Produkter med mærket 
indeholder ikke parfume og farvestoffer og udgør en minimal risiko for udvikling af hudallergi. 

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

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

Produktet er tyndt og har en 
perfekt pasform.

Unik Top-Dry system, som 
sikrer hurtig absorption og 
efterlader en tør overflade 
i brug – også ved gentagne 
vandladninger.

Produktet har elastiske og 
fleksible sidestykker, som 
giver en god pasform og 
komfort under brug.

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