Potrzeby fizjologiczne należą do
podstawowych potrzeb człowieka – kilka
razy dziennie odwiedzamy w tym celu toaletę!
I mimo że „czynności toaletowe” wydają się błahe i prozaiczne, niekoniecznie
muszą być takie w oczach dzieci! Maluchy wciąż zachowują się nieporadnie,
bywają niedokładne, podpatrują starszych robiąc to samo „po swojemu” ;-)
Przyswojenie przez nich właściwych praktyk higienicznych wymaga od nas –
rodziców – konsekwencji we wpajaniu najmłodszym odpowiednich nawyków
higienicznych przy użyciu kreatywności i… fajnych gadżetów!

Prawidłowe wytarcie
okolic intymnych
(od przodu to tyłu)
Unikanie dotykania
sedesu, będącego
siedliskiem zarazków

Dokładne wytarcie
pupy do czysta

Umiejętne korzystanie
z urządzeń sanitarnych
w domu i poza domem
(deska, guziki, spłukiwanie)

Korzystanie z papieru
w rolce (różni się on
w dotyku od chusteczek
dla niemowląt, do
których przyzwyczajona
jest mała pupa ☺)

Odpowiednie dozowanie
papieru toaletowego
(bo według dzieci rolka
rozwija się bez końca ☺!)
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Sygnalizowanie „na czas”
swoich potrzeb

Papierem toaletowym do
wycierania „na mokro”! ☺
To miękkie i delikatne listki
papieru do codziennej
higieny, które stanowią
alternatywę lub
uzupełnienie dla papieru
toaletowego w rolce,
ułatwiając dzieciom
samodzielną toaletę!

W przeciwieństwie
do chusteczek
nawilżanych dla
dzieci i niemowląt –

papier nawilżany
Velvet można
wyrzucać
do toalety!

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

CZYSTOŚĆ I ŚWIEŻOŚĆ, jaką może osiągnąć bez pomocy dorosłych!
NOWOCZESNĄ HIGIENĘ, jakiej uczy się od małego!
ŁATWOŚĆ UŻYCIA, bo… to naprawdę fajne i dziecinnie proste!
PRZYJEMNOŚĆ z korzystania z produktu w wersji stworzonej dla dzieci!
POCZUCIE KOMFORTU, bo papier jest mokry, mięciutki i delikatny!
RADOŚĆ Z HIGIENY, bo nic nie podrażnia, nie swędzi ani nie szczypie!
SAMODZIELNOŚĆ i ZARADNOŚĆ, z której dziecko jest naprawdę dumne!
WYGODĘ i PORZĄDEK, jakie docenią rodzice (papier trafia do toalety!) ☺
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✓ To naturalny „następca” nawilżanych chusteczek dla niemowląt!
✓ To miękki i delikatny produkt, będący uzupełnieniem papieru w rolce
(doskonały do wrażliwej pupy, przyzwyczajonej „od pieluszki” do
przyjemnych w dotyku chusteczek nawilżanych)!
✓ To stworzone z myślą o najmłodszych pachnące owocami chusteczki,
które można spłukiwać w toalecie!
✓ To kolorowa paczuszka z wygodną klapką na KLIK, którą z łatwością
otworzą i zamkną małe dziecięce rączki, aby zabezpieczyć produkt
przed wysychaniem!
✓ To testowany dermatologicznie produkt przeznaczony dla skóry
wrażliwej o właściwościach łagodzących, kojących i pielęgnacyjnych!

98% składników

100% naturalny
skład włókniny

100%

pochodzenia naturalnego

97% zawartości wody

biodegradowalna włóknina

100%

spłukiwalna włóknina
Chusteczki produkowane
z celulozy pozyskanej w zgodzie
z zasadami odpowiedzialnej
gospodarki leśnej (FSC)
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Bardzo delikatna
formuła kosmetyczna
minimalizująca ryzyko
wystąpienia podrażnień
Wysokiej jakości woda
demineralizowana
Gliceryna – nawilża skórę
oraz wspomaga
wprowadzanie składników
aktywnych w głąb naskórka

Naturalna chusteczka
z włókien celulozowych

Witamina E – poprawia
nawilżenie skóry
Kwas mlekowy – wspomaga
utrzymanie równowagi
mikroflory okolic intymnych
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Papier nawilżany Velvet Junior w 97% składa się z wody.
Czy istnieje coś, co czyści dokładniej i skuteczniej niż woda?
Czy wycieranie na sucho może być tak efektywne jak wycieranie na mokro?
Spróbujcie wyczyścić chusteczką higieniczną lepkie paluszki po pączku
w lukrze albo „zmyć” zabrudzone naczynia po spaghetti listkiem ręcznika
papierowego! Chyba nikt nie byłby zadowolony z efektu bez użycia wody! ☺
Pupa dziecka od pierwszych dni życia wycierana jest na mokro, bo tylko
w ten sposób zapewniamy jej czystość i właściwą pielęgnację.
W początkowym etapie nauki samodzielnej toalety, papier nawilżany
stanowi dla malucha doskonały zamiennik papieru toaletowego w rolce,
aby już za chwilę stać się jego uzupełnieniem i towarzyszyć mu w dorosłym
życiu. Dla pełnego komfortu, czystości i świeżości!

Daj dziecku chwilę na oswojenie się z nową sytuacją.
Kiedy maluch nabierze trochę wprawy w toalecie, sam sięgnie po standardowe
rolki i nauczy się korzystać z obu produktów jednocześnie! Z całą pewnością
zachęcisz go do tego doborem odpowiedniego papieru toaletowego.
W Velvet znajdziesz rolki papieru z wytłoczonym na bibułce sympatycznym
niedźwiadkiem albo z nadrukiem w wesołe misie!
Pokaż dziecku, że higiena to także

świetna zabawa! ☺
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www.VelvetDlaDzieci.pl
www.Velvet.pl
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