
Νέα ανακυκλώσιμη χάρτινη συσκευασία 
- ένα βήμα πιο κοντά σε ένα πιο  
βιώσιμο αύριο
Παρουσιάζουμε με υπερηφάνεια την καινοτόμο ανακυκλώσιμη  
συσκευασία πανών κατασκευασμένη από πιστοποιημένο με FSC® 
Σκανδιναβικό χαρτί υπεύθυνης προέλευσης.
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Οι γνωστές οικολογικές πάνες στο εσωτερικό
Σχεδιασμένες με φροντίδα για τα μωρά,  

τους γονείς και το περιβάλλον

Για περισσότερα από 40 χρόνια, η Bambo Nature έχει δεσμευτεί να παράγει ασφαλείς, φιλικές προς το 
δέρμα και το περιβάλλον πάνες με κορυφαία απόδοση. Οι πάνες Bambo Nature δεν είναι μόνο εξαιρε-
τικά απαλές και παρέχουν άνετη εφαρμογή, είναι επίσης απαλλαγμένες από άρωμα και parabens, κα-
θώς και σχεδιασμένες για να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αλλεργιών και εξανθήματος από την πάνα.

www.bambonature.com.gr

Το FSC® (Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών) είναι ένας διεθνής μη κυβερνητικός οργανισμός αφιερωμένος στην προώθηση της υπεύθυνης διαχείρισης των δασών 
παγκοσμίως. Τα προϊόντα με πιστοποίηση FSC® είναι κατασκευασμένα από πρώτες ύλες από καλά διαχειριζόμενα δάση και υπεύθυνες πηγές. Η ανιχνευσιμότητα και 
η ακεραιότητα της ετικέτας διατηρούνται με αυστηρά μέτρα ελέγχου και επιλέγοντας προϊόντα πιστοποιημένα με FSC®, βοηθάτε να φροντίσετε τα δάση και τους 

ανθρώπους και την άγρια φύση που τα ονομάζουν σπίτι. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.fsc.org

Κωδικός Προϊόν Μέγεθος Μέγεθος (kg) Μέγεθος (lbs) Τεμ. ανά συσκ. / κιβ.

Bambo Nature Πάνες

1000021511  1 XS 2-4 kg. 4-9 Ibs 22/132

1000021512  2 S 3-6 kg. 7-13 Ibs 30/180

1000021513  3 M 4-8 kg. 9-18 Ibs 28/168

1000021514  4 L 7-14 kg. 15-31 Ibs 24/144

1000021515  5 XL 12-18 kg. 27-40 Ibs 22/132

1000021516  6 XXL 16+ kg. 35+ Ibs 20/120

Bambo Nature Βρακάκια

1000021517 4 L 7-14 kg. 15-31 Ibs 20/100

1000021518 5 XL 12-18 kg. 27-40 Ibs 19/95

1000021519 6 XXL 18+ kg. 40+ Ibs 18/90

Απίστευτα απαλές
Εξαιρετικά εύκαμπτες
Προστατευτικά διαρροών
Αναπνεόμενες 
Δείκτης υγρασίας
Εξαιρετικά απορροφητικά κανάλια
Εντελώς χωρίς χλώριο (TCF fluff)


