PRO VÁS.
PRO VAŠE DÍTĚ.
PRO PLANETU.

S RESPEKTEM K DĚTEM,
LIDEM A PŘÍRODĚ.

S LÁTKOVÝMI PLENAMI ŠETŘÍTE:

Životní prostředí

Jedno dítě na jednorázových plenách vyprodukuje
za první dva roky svého života cca 1,5 t těžko
rozložitelného odpadu. Oproti tomu postavte jednu
tašku látkových plen, kterou může zdědit sourozenec.

Zdraví miminka

Látkové plenky jsou k citlivé dětské pokožce
mnohem šetrnější než pleny jednorázové!
Jsou prodyšnější, bez parfemací a lepidel
a nejsou bělené chlorem.

Proč Bamboolik?

(právě v Brně a okolí). Všechny materiály nakupujeme v ČR,

Jsme čeští! Sídlíme v Brně a všechny naše výrobky vyrábí-

případně v Evropě (pokud v ČR nepochodíme).

me v ČR, zčásti dokonce v chráněných dílnách. Jsme tým

Opakovaně jsme obdrželi ocenění platfotmy Business pro

nadšenců do všeho "eko", zejména opakovaně použitelných

společnost – TOP Odpovědná malá firma (v letech 2019

alternativ jednorázových výrobků denní (s)potřeby. Udržitel-

a 2020 jsme získali nejvyšší ocenění Trendsetter).

nost je naše krédo, prostupuje našimi životy i celým naším

V roce 2020 jsme otevřeli naší vlastní šicí dílnu, ve které

podnikáním.

zaměstnáváme ženy, ohrožené sociálním vyloučením –

Jak fungujeme?

Svou peněženku

Váš rodinný rozpočet vám poděkuje!
Látkové pleny sice představují vyšší
jednorázovou investici, jenomže tu
pak nevyhazujete každý den kousek po
kousku do odpadkového koše.

matky dětí do 4 let věku, matky samoživitelky a od r. 2021
také ženy nad 55 let, které byly registrovány na Úřadu práce

Chceme, aby "udržitelné" byly nejen naše výrobky, ale také

jako uchazečky o zaměstnání.

celý jejich výrobní proces. Rádi bychom vdechli nový život

S tímto projektem jsme přijali zásady sociálního podniku.

textilnímu průmyslu, který v ČR kvetl za první republiky

Podpora zaměstnanosti žen je dlouhodobě naše srdeční téma.

Látkové plenky nejsou vopruz!
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KAPSOVÁ PLENKA Duo
Inovovaná kapsová plenka typu
AIO (All-in-One, vše v jednom).
Nejjednodušší látková plenka
vůbec! Přebalení do ní je stejně
jednoduché, jako do plenky
jednorázové.

Nepromokavá a savá vrstva
pohromadě v jedné luxusní
plence.

Dvojité gumičky kolem nožiček
– naprosto "neprůstřelná"
plenka. Spolehlivější, než
většina jednorázových plenek.

Vyberte si svůj způsob použití buď s bambusovým froté nebo
se Stay Dry jako kontaktní
vrstvou k pokožce.

3 – 15 kg
Odepínatelná
oboustranná vkládací
plenka na patentek

Rychleschnoucí,
s odepínatelnou tvarovanou
vkládací plenkou.

Suché zipy
vysoké kvality

Bambusové froté

Zvolte Stay Dry jako
dotykovou vrstvu s pokožkou
v případě, že chcete, aby
se vaše miminko cítilo
komfortně v suchu i v mokré
plence. Protože pocit sucha
je zejména pro velmi malá
miminka naprosto klíčový.

Do kapsy plenky můžete
přidat vkládací plenky
prakticky z jakéhokoliv
plenkového systému. Plenka
sedí od narození po nočník.

Připněte tvarovanou
vkládací plenku
patentkem, spodní
část vkládací plenky
vložte do kapsy
kapsové plenky.

Mix&
Match

Tahle plenka vás nezklame
ani v noci! Naprosto
neprůstřelná i během
hlubokého spánku.

Druhou polovinu tvarované vkládací
plenky položte na kapsu, Stay Dry
vrstvou vzhůru.

4
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PLENKOVÝ SYSTÉM AI2 Duo
Univerzální plenkový
systém – od narození po
nočník

Efektivní a variabilní
přebalování

Sestavte si plenku přesně
podle aktuálních potřeb
vašeho miminka!

Díky třem velikostem
vkládacích plen DUO
využijete pro
novorozence
i větší batole

Několik typů vkládacích
plen, včetně vkládacích
plen z biobavlny s GOTS
certifikátem

Mix&
Match

Vyberte si

SVRCHNÍ
KALHOTKY:

4 – 15 kg

Vyberte si

VKLÁDACÍ
PLENKY:

Vkládací plenky DUO (se
Stay Dry vrstvou)

Složení plenky je naprosto
jednoduché: Vložte vkládací
plenku dle svého výběru do
svrchních kalhotek a plenku
oblečte miminku. Bez
připínání či skládání.

s
certifikátem

GOTS

Dva druhy zapínání
svrchních kalhotek: na
patentky nebo na suché zipy

Vkládací plenky
z biobavlny

s
certifikátem

Vícevrstvá
vkládací plena
z biobavlny extra
savá

6
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GOTS

SVRCHNÍ KALHOTKY

PROČ SVRCHNÍ KALHOTKY
OD BAMBOOLIKU?

4 – 15 kg

:
u
o
s
j
e
ž
o
t
o
r
P

Velmi voděodolné a velice prodyšné.

Jde o materiál membránového typu (PUL), kalhotky
nic nepropustí na oblečení, zatímco pokožka pod
nimi může dýchat, mnohem víc, než v konvenčních
jednorázových plenách. Díky tomu (a na
základě vlastních zkušeností a četných
zkušeností našich zákazníků) můžeme
prohlásit, že látkové pleny prudí děti
mnohem méně než pleny jednorázové.
(Příjemným bonusem pak může být to, že
děti posléze méně prudí své rodiče.)

Patentky

Suchý
zip

Velmi variabilní.

Velikostí se přizpůsobí jak miminku,
tak většímu batoleti. Dají se totiž
snadno zmenšit a zvětšit za pomoci
patentek na přední straně kalhotek.

Velmi spolehlivé.

Mají dvojí lemování kolem nožiček.
Proč by Vás to mělo zajímat? Protože
čím víc lemování, tím lepší pojistka proti
nežádoucímu úniku.

Nepromokavá vrstva u látkových plenek. 100% spolehlivá.

Díky ní zůstane všechna moč i stolice uvnitř plenky. Do svrchních kalhotek vložíte vkládací plenku (nebo více
vkládacích plenek), klidně i z jiných plenkových systémů. Použít můžete i obyčejnou čtvrecovou plenku.
8
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2.

VKLÁDACÍ
PLENKY

VKLÁDACÍ PLENKY
DO AI2 DUO SYSTÉMU

Tvarovanou vkládací plenku DUO
vložte do svrchních kalhotek. Pro
novorozence bude tato savá vrstva
dostačující. Později můžete do kapsy
tvarované vkládací plenky přidat
krátkou nebo dlouhou vkládací plenku
DUO; přizpůsobíte si tak velikost
a savost plenky přesně podle toho, jak
potřebujete.

Krátká
plenka

Tvarovaná
plenka

Kapsa pro vložení
krátké či dlouhé
vkládací plenky
Tzv. protisuchy pro
zajištění suchých
zipů během praní

Svrchní kalhotky
(nepromokavá vrstva)

Tvarovaná
vkládací plenka
DUO s kapsou
(oboustranná)

Tvarovaná
plenka

Biobavlna evropského původu
s certifikátem GOTS

Extra savé!

Tvarovanou plenku
můžete poskládat i do
tzv. novorozeneckého
skladu (se Snappi
sponkou).

S vkládacími plenkami z biobavlny šetříte životní
prostředí hned dvakrát! Jednou tím, že sáhnete
po látkových plenách místo po jednorázových,
podruhé tím, že zvolíte udržitelnější biobavlnu
jako savý materiál.

Krátká
plenka

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Boční kapsičky, které
drží tvarovanou
vkládací plenku na
místě

1

2

3

4
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DOPORUČENÉ
PLENKOVÉ BALENÍ
DLE VELIKOSTI
MIMINKA

BATOLE

Oboustranné: Díky Stay Dry dotykové
vrstvě se vaše miminko bude
cítit v suchu i v počurané plence.
Bambusové froté na druhé straně je
přírodní materiál, který má výbornou
okamžitou nasákavost. Střídejte strany
vkládacích plenek, jak to zrovna
vyhovuje vám nebo vašemu miminku.

Dlouhá
plenka

NOVOROZENEC

VKLÁDACÍ
PLENKY

z biobavlny

KOJENEC

1.

Duo

Dlouhá
plenka

10
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VÍCE TYPŮ VKLÁDACÍCH PLEN
NA DALŠÍ STRANĚ

3.

CO JE

VÍCEVRSTVÁ
VKLÁDACÍ PLENA

GOTS?

SAVÁ
z biobavlny EXTRA
PREFOLD

G L O B A L O R G A N IC
Textile Standard

Naprosto univerzální vkládací plenka
- pro zvýšení savosti jakéhokoliv
plenkového balení. Používejte se
svrchními kalhotkami.

Střihově jednoduchá plena s ohromnou
savou kapacitou. Vyrobeno ze dvou
vrstev biobavlněného froté (biobavlna
s certifikací GOTS).

4.

MUŠELÍNOVÁ
VÍCEVRSTVÁ
PLENA Prefold

Nejvyšší standard
pěstování i zpracování
bavlny
Vysoká savost a rychlé schnutí
v jednom!

Přísná pravidla pro používání
chemikálií během pěstování
bavlny i během zpracování
bavlněného vlákna

Šetrný přístup k půdě
– střídání plodin, zákaz
používání herbicidů
i pesticidů

Snadno poskládáte,
snadno přebalíte, snadno
a rychle usušíte.

Spravedlivé odměňování
a důstojné pracovní podmínky
pro zaměstnance

Kompatibilní s jakýmikoliv
svrchními kalhotkami. Použijte
kdykoliv potřebujete zvýšit
savost plenkového balení.

12
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Prospěšné pro půdu
i podzemní vodu v oblasti

Biobavlněné

JAK POSKLÁDAT
MUŠELÍNOVOU PLENKU?

Jo Fold

MUŠELÍNOVÉ
PLENKY
Ekonomická a udržitelná varianta
přebalování – "klasické" čtvercové
plenky.

Skvělé zejména pro novorozence
nebo jako doplňková savá vrstva
pro starší miminka (mají nižší
savost).

Nezbytnost pro každého rodiče,
nejen pro ty, kdo používají látkové
plenky na přebalování. Skvělé
na otírání, utírání, mazlení nebo
hraní na schovku.

Vyrobené v ČR z biobavlny
evropského původu (s GOTS
certifikátem).

JAK POSKLÁDAT
MUŠELÍNOVOU PLENKU?

Novorozenecký sklad

MILUJETE MUŠELÍN?

POŘIĎTE SI

MUŠELÍNOVÉ
UBROUSKY!

Pro
každodenní
použití

14
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LÁTKOVÉ PLENY V NOCI?

Beze všeho!

NEJLEPŠÍ PŘÍTEL CELONOČNÍHO
SPÁNKU PRO VAŠE MIMINKO?

6 – 15 kg

NOČNÍ KALHOTKOVÁ PLENKA

Stay
Dry

=

Stay Dry vrstva!

Propouští tekutiny, neabsorbuje je.

Díky tomu bude mít miminko zadeček v suchu i v počurané plence.

KDE NAJDETE STAY DRY VRSTVU?
(Kromě noční kalhotkové plenky.)

Stay Dry separační plenky
(pratelné)

• jednoduše položte na jakoukoliv
(vkládací) plenku

Kapsová plenka DUO
Noční plenka, až 12 hodin
v suchu bez přebalování
(za předpokladu, že vaše
miminko už v noci nekaká).

Má všitou základní vkládací
plenku z bambusového
froté.

S kapsou – do kapsy noční
plenky vložte jakoukoliv
vkládací plenku pro větší
savost.

• integrovaná Stay Dry vrstva
• starším kojencům či batolatům
přidejte do kapsy další vkládací
plenku (pro větší savost)

Pozor, není nepromokavá!
Nezapomeňte miminku přes
noční kalhotkovou plenku
obléct ještě nepromokavé
svrchní kalhotky.

AI2 DUO plenkový systém

• Stay Dry vrstva na každé vkládací
plence
• na noc přidejte savou vrstvu navíc
oproti tomu, co vaše miminko používá
přes den

Stay Dry dotyková vrstva:
Nenechte si mokrou plenkou
narušovat spánek! Vy ani vaše
miminko.
16
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PLENKOVÉ PLAVKY

VELIKOSTNÍ TABULKA

pro malé plaváčky

Velikost

3 VELIKOSTI
Nastavitelný pas

S

Váha v kg (cca)

Pas v cm

Výška sedu v cm

5–9 kg

31–37 cm

13 cm

8–12 kg

33–40 cm

15 cm

11–15 kg

40–45 cm

17 cm

M

Udrží velkou nehodu
spolehlivě uvnitř

L
Nastavitelná velikost kolem
nožiček

Pratelné, v roztomilých
barevných vzorech

Můžete je stáhnout ke
kotníkům jako běžné
plavky, při "nehodě"
nicméně oceníte, že plavky
můžete rozepnout na
bocích a protáhnout mezi
nožičkama, bez potřeby
stahovat plavky až dolů ke
kotníkům

Pas jsme měřili v klidu, nenatažený.

PRAKTICKÝ
NEPROMOKAVÝ

pytlík

18
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Po
plavání

TRÉNINKOVÉ KALHOTKY
pull-up

Můžete kombinovat se
všemi vkládacími plenkami
(u AI2 DUO vkládacích
plen doporučujeme použít
bambusové froté jako
dotykovou vrstvu k pokožce).

Pružný pas. Jednotlivé
velikosti lze upravit jak v pase,
tak kolem nožiček.

Dlouhá
vkládací
plena

Jednorázová
vkládací
plena

Unikátní systém tréninkových
kalhotek s vkládací plenkou:
Potřebujete pouze 2–3
tréninkové kalhotky, jelikož
při používání měníte pouze
vkládací plenky, nikoliv celé
kalhotky.

Krátká
vkládací
plena

Můžete je stáhnout ke
kotníkům jako běžné spodní
prádlo (při tréninku na nočník).
Nicméně v případě počurání
tréninkové kalhotky jednoduše
v pase rozepnete a sundáte.
Nemusíte dítěti vysvléct
kalhotky a případně i sundat
boty, abyste je převlékli (tato
vychytávka se hodí obzvláště
v sychravých dnech).

Čtvercová
plena

Velikost

VELIKOSTNÍ
TABULKA

Univerzální tréninkové
kalhotky – můžete použít
s jakoukoliv vkládací plenou,
kterou máte doma.

Vícevrstvá
plena
(prefold)

M

Váha v kg (cca)

Pas v cm

Výška sedu v cm

8–12 kg

36–46 cm

19 cm

11–16 kg

39–49 cm

20,5 cm

15–25 kg

42–52 cm

23 cm

L

XL
Pas jsme měřili v klidu, nenatažený.
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NOVOROZENECKÁ ŘADA

MiniMimi

XL ŘADA

2–6 kg

Pro starší batolata

MINIMIMI KALHOTKOVÁ PLENKA + MINIMIMI
SVRCHNÍ KALHOTKY

TRÉNINKOVÉ
KALHOTKY XL

15–25 kg

Cca 3 – 6 let

SVRCHNÍ KALHOTKY XL

+ Vícevrstvá vkládací plena z biobavlny
extra savá

ací plenkou
lád
d
vk

Perfektně sedí od 2 kg.

Dvojí ochrana: pružné gumičky
kolem nožiček a vzadu na
zádíčkách (jak na kalhotkové
plence, tak na svrchních
kalhotkách) předcházejí tzv.
novorozeneckému průstřelu.

í

šich prefere
va
nc
le

Mix&
Match

s

NOČNÍ KALHOTKOVÁ PLENKA
+ Svrchní kalhotky XL

MiniMimi kalhotkovou plenku
můžete používat samostatně
nebo s krátkou vkládací plenkou
z AI2 DUO plenkového systému.

Mix&
Match

Nejúspornější (přitom stále
funkční) varianta přebalení
pro novorozence: mušelínová
čtvercová plenka jako savá
vrstva. S MiniMimi svrchními
kalhotkami jako nepromokavou
vrstvou.

VELKOSTNÍ SROVNÁNÍ
KALHOTKOVÝCH PLEN
22
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MiniMimi
kalhotková
plenka

Noční
kalhotková
plenka

Noční
kalhotková
plenka XL

VÝHODNÉ SADY PLEN

AI2 DUO

KOMBI

Plenkové sady šetří vaši energii, peníze i životní prostředí. Nemusíte zdlouhavě hloubat, kolik plen
a jakých budete potřebovat, vymysleli jsme to za vás a k tomu vám dáme množstevní slevu.

TŘI VELIKOSTI
PLENKOVÝCH SAD:

Malá

Malá sada

Na zkoušku nebo jako dárek.

Střední sada

Kombinujte s dalšími typy plen (látkovými či
jednorázovými).

Střední

Velká sada

Všechno, co potřebujete, od narození po
nočník, včetně příslušenství (přebalovací
podložka, pytel na pleny).

DVA TYPY
PLENKOVÝCH SAD:
AI2 DUO

Svrchní kalhotky (zapínání na suchý zip)
a vkládací plenky AI2 DUO.

Velká

KOMBI

Kombinace AI2 DUO plenkového systému
(svrchní kalhotky + vkládací plenky)
a kapsových plen DUO.

24
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MENSTRUAČNÍ
VLOŽKY

1.

GOTS

• Opakovaně použitelná alternativa
jednorázových menstruačních vložek
• Nosí se jako luxusní spodní
prádlo, přitom jsou skvěle
savé a zároveň prodyšné
• Šetrnější k pokožce i sliznicím, prevence
opakovaných gynekologických zánětů
• Spolehlivé! Perfektní střih,
nepromokavá vrstva, nekloužou
a neposunují se v prádle.
• Dvojí typ zapínání - patentek
nebo suchý zip

2 vrstvy froté
ze 100%
biobavlny

PUL (prodyšný a voděodolný)

z biobavlny

PUL (prodyšný
a voděodolný)

24, 5 cm

Bavlněný
satén

Saténová
křidélka

Průměrná žena vytvoří
za svůj plodný život až

150 kg těžko rozložiteného

2 vrstvy 100%
organické
bavlny

9 cm

7,5 cm

MENSTRUAČNÍ
VLOŽKY z biobavlny

MENSTUAČNÍ
VLOŽKY DENNÍ

s
certifikátem

7 cm

Saténové

odpadu ve formě použitých

jednorázových menstruačních
pomůcek. Nebuďte průměrná

Křidélka

stopadesátikilová!

100%
biobavlna
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25 cm

UDRŽITELNÁ EKO
MENSTRUACE

9 cm

s
certifikátem

GOTS

é
n
l
e
t
a
Pr

UDRŽITELNÁ MENSTRUACE

UDRŽITELNÁ MENSTRUACE

SLIPOVÉ
VLOŽKY

Pro lehčí menstruaci nebo jako pojistka
k menstruačnímu kalíšku

SLIPOVÉ
VLOŽKY

Saténové
SLIPOVÉ
VLOŽKY

6,5 cm

18 cm

7,5 cm

BIOBAVLNA

• Pro spánek bez obav i během
vašich dnů.
• Spolehlivá ochrana i pro silnou
menstruaci.

17 cm

6 cm

z biobavlny

Satén

BIOBAVLNA

100% biobavlněné
froté

Prodyšná
ochranná vrstva

• Nejsavější vložka!
• Pro silné noční krvácení nebo
pro období šestinedělí.

z biobavlny

100%
biobavlněné
froté

VELIKOSTNÍ SROVNÁNÍ
SATÉNOVÝCH VLOŽEK
Noční
vložka

Denní
vložka

Slipová
vložka

Křidélka

SROVNÁNÍ
SAVOSTI
LÁTKOVÝCH
VLOŽEK

2.

100%

Extra prodyšné, vhodné pro každodenní použití

5,5 cm

1.

NOČNÍ VLOŽKY

Menší verze denních menstruačních vložek

Bavlněný satén

Saténová křidélka
Prodyšná ochranná vrstva
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Nejvyšší savost
(silné noční krvácení nebo pro období šestinedělí)
Vysoká savost (silné noční krvácení)
Středně vysoká savost (silné krvácení)
Střední savost (středně silné krvácení)
Nižší savost (lehké krvácení)
Nejnižší savost (velmi lehké krvácení nebo jako denní slipová vložka i ve dnech mimo menstruaci)

UDRŽITELNÁ MENSTRUACE

UDRŽITELNÁ MENSTRUACE
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DOPORUČENÁ

ÚDRŽBA A PRANÍ
MENSTRUAČNÍCH
VLOŽEK

PYTLÍK

NEPOSTRADATELNÝ
POMOCNÍK
PRO UŽIVATELKY
VLOŽEK
Pratelný v pračce na 60° C

• Použitou vložku složte dle obrázků a umístěte
do neprokomavého pytlíku
• Před vypráním skladujte v prázdné nádobě
nebo v nepromokavém pytlíku
• Vyperte na konci vašeho cyklu nebo
nejpozději po 4 dnech
• Před praním namočte použité vložky do
ledové vody, ideálně přes noc (odmočíte tak
případné skvrny)
• Perte na 60°C
• Můžete sušit v sušičce

Prodyšný

menstruační kalíšek!

VLOŽKY NEJSOU NIC PRO VÁS? ZKUSTE

• Vyroben ze 100% lékařského
silikonu
• Můžete s ním provozovat veškeré
své oblíbené aktivity
• 4 typy: pevnější či měkčí, větší nebo
menší
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DOPLŇKY K PLENÁM

JEDNORÁZOVÉ

VKLÁDACÍ
PLENKY

SEPARAČNÍ PLENKY PRO
SNAŽŠÍ MANIPULACI

s obsahem pleny

Přebalování na cesty pro
uživatele látkových plen nebo
obecně kompromis mezi
látkovými a jednorázovými
plenami.

ABYSTE NEMUSELI SAHAT NA JEJÍ OBSAH.

SEPARAČNÍ
PLENKY De Luxe

• Prevence skvrn – po použití jednoduše
vyhodíte i s obsahem

SEPARAČNÍ
PLENKYStay

Používejte se svrchními
kalhotkami, kapsovými plenami
či tréninkovými kalhotkami
jakékoliv značky.

Dry

• Pratelné, opakovaně použitelné
• Udržují zadeček v suchu i v počurané
plence
• Oodvádějí vlhkost od pokožky

PRATELNÉ

1

PŘEBALOVACÍ
PODLOŽKY

2

3

Pratelné v pračce na 60° C,
voděodolné, avšak prodyšné

4
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Prodyšné a spolehlivé
přebalovací řešení, bez
parfémů, lepidel, nebělené
chlorem.

Po použití vyhoďte
a použijte další
jednorázovou vkládací
plenku.

DOPLŇKY K PLENÁM

DOPLŇKY K PLENÁM

SADA PRO SPOKOJENÝ

NEPROMOKAVÉ

• Ekonomická a ekologická alternativa
jednorázových vlhčených ubrousků.
• Kompletní sada pro šetrnou očistu zadečku
miminka. Nebo pusinky či ručiček ve chvíli, kdy
nemáte přístup k vodě.
• Sada obsahuje: Čistící a pečující olej Medvídek,
lahvičku s rozprašovačem, látkové ubrousky 10 ks,
pytlík na praní, nepromokavý pytlík.
• Dva typy látkových ubrousků na výběr:
Z bambusového froté nebo z biobavlněného
mušelínu.

• V mnoha tvarech, barvách a velikostech
• Nejen na pleny! Využijete při mnoha příležitostech – na
zpocené věci z tělocviku/po cvičení, na přezůvky, na
mokré plavky
• Nepromokavé, ale prodyšné, věci se v nich nezapařují
• Velikost M a L jsou skvělé na skladování použitých plen
a dají se i pověsit za poutko

ZADEČEK

PYTLE NA PRANÍ
• Pro ochranu prádla (především plen)
během praní
• Tři velikosti: S-M-L
• Doporučené použití: S na pratelné
odličovací tamponky, M na látkové
vložky, L na pleny (plná várka plen)

PYTLE A PYTLÍKY

Zero
Waste pytlík
univerzální

SNAPPI
SPONKA

M

• K zajistění tzv. novorozeneckého skladu látkových plen
• Doporučujeme používat s mušelínovou čtvercovou
plenkou nebo s tvarovanou vkládací plenou
z biobavlny

S

XS

L

S

20×25 cm

M

L

55×70 cm

30×40 cm
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Velikost

Rozměry

XS

17 × 23 cm

S

30 × 35 cm

M

50 × 45 cm

L

60 × 60 cm

Zero Waste
pytlík
univerzální

39,5 × 29 cm

PRO MAMINKU
A MIMINKO

PRATELNÉ

KOJICÍ VLOŽKY

• Pro kojící maminky
• Tvarované (se záševky) - perfektně sedí
i na větší poprsí
• Pratelné v pračce na 60°C
• Tři typy : Stay Dry (prodyšné), bambusové
s PULem (nepromokavé) či biobavlněné
s PULem (extra savé a nepromokavé)

BONDINGOVÁ

DEKA

• Sytě červená bambusová deka pro první
chvíle po porodu (bonding)
• Pro nerušený kontakt kůže na kůži pod
hřejivou bambusovou dekou

BAMBUSOVÝ RUČNÍK

NA OBLIČEJ

• Jemný dotek bambusu pro luxusní péči
o pleť

PRATELNÉ ODLIČOVACÍ

TAMPONKY

BAMBUSOVÁ DEKA

• Ze 100% biobavlny s GOTS certifikací
• Jedna strana velmi jemná, druhá hrubší (pro
jemný peeling pleti)
• Používejte s jakýmkoliv produktem k péči o pleť
• Doporučujeme před použitím navlhčit
• Pratelné na 60° C, mohou do sušičky

PRO MIMINKA
• Stvořeno k zachumlání - ta nejmazlivější deka
• Miminka milují jemnost bambusu!
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POKUD EXISTUJE JEDNO SLOVO,
KTERÉ VYSTIHUJE BAMBOOLIK, JE TO

LÁTKOVÉ PLENKY SE MOHOU STÁT VAŠÍM KONÍČKEM.

PLATÍ TO PRO VÁS?

smysl!
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Všechno, co děláme, musí
z našeho pohledu dávat
SMYSL.

A CO KDYBYSTE SVŮJ KONÍČEK PROMĚNILI
NA PŘÍLEŽITOSTNÝ PŘIVÝDĚLEK?
Napište nám na info@bamboolik.cz!
•
•
•
•

Staňte se právoplatným členem Bamboolik týmu
Přivydělávejte si tím, co vás baví
Dostávejte zákulisní info o novinkách
Čerpejte informace z oblasti plenek, jejich

Je SMYSLUPLNÉ usilovat
o to, aby udržitelné bylo celé
podnikání.

používání i výroby, vzdělejte se v oblasti materiálů,
nových trendů apod.
• Testujte naše prototypy
• Mějte přístup do komunity nadšenců do látkových
plenek

Je SMYSLUPLNÉ chovat se ekologicky
a nevytvářet hromady zbytečného
odpadu. Ať už v podobě použitých plenek
nebo menstruačních pomůcek.

Je SMYSLUPLNÉ šířit osvětu
v oblasti ekologie, osvěty
a odpovědného podnikání.

Je SMYSLUPLNÉ dbát na
udržitelnost výrobního
procesu.

A samozřejmě je také
SMYSLUPLNÉ, aby firma dokázala
růst a rozšiřovat svou působnost.
Protože tím dostanou příležitost
k růstu i ostatní.

BAMBOOLIK.
FOR PEOPLE WHO CARE.
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TOP Odpovědná
malá firma (ocenění
platformy Business
pro společnost)
Zlatý certifikát:
Rok
2018

Rok
2020

Rok
2019

Sociální
podnik

Odpovědné
podnikání

Materiály
certifikované
Oekotex

Atestováno
pro děti ve
věku do 3 let

Evropská
výroba

Biobavlna
evropského
původu
s certifikací
GOTS

www.bamboolik.eu

www.facebook.com/bamboolik

export@bamboolik.cz

www.instagram.com/bamboolik

Český
výrobek

