
Pampers vochtige doekjes
Dermatologisch getest, geschikt voor gebruik 

vanaf de geboorte.
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Pampers Premium ProtectionTM luiers hebben 
LUCHTDOORLATENDE BANEN, voor een droge huid die 
kan ademen. De absorberende banen verdelen vloeistof 
gelĳ kmatig over de luier. Hierdoor blĳ ft de luier droger en gaat 
hĳ  minder doorhangen. De unieke absorptielaag absorbeert 
zowel natheid als zachte ontlasting. Pampers Premium 
Protection luiers geven de gevoelige huid van je baby onze 
beste bescherming en comfort.

Belangrijkste 
concurrenten

Pampers 
Premium Protection™

**Niet van toepassing
vanaf maat 3
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3 Bezoek ons op Youtube

Er bestaan veel manieren om in contact te blijven met Pampers, manieren die jou en je baby helpen om 

meer love, sleep, play te halen uit iedere dag. 

Hier zijn drie eenvoudige stappen om maximaal voordeel te halen uit Pampers:

‘Like’ ons op FACEBOOK2

www.facebook.com/Pampers.Nederland www.youtube.com/PampersNederland

•   Ontdek allerlei video’s vol
informatie over onze producten.

•   Deel je verhalen met andere ouders.

•   Stel je vragen, deel je ideëen.

•  Ontvang de laatste nieuwtjes en aanbie-
dingen.

en ontvang exclusieve voordelen.

Schrijf je GRATIS in op www.pampers.nl1

• Krĳ g informatie op maat en word op de 
hoogte gehouden van Pampers kortingsacties 
en innovaties.

• Pampers-kortingsacties.
• Persoonlĳ ke e-nieuwsbrieven met leuke 

artikelen die zĳ n afgestemd op jouw baby’s 
leeftĳ d.

www.youtube.com/PampersNederland

Ontdek de wereld van

lovesleep&play.

www. .nl

Beschikbare maten: vanaf maat 0 t.e.m. maat 7

IInn kkrraaaammaaffddeelliinnggeenn**

Superzacht

Luchtdoorlatende
banen

Navelvriendelijke
uitsparing**

Urine
indicator

Absorberende
bovenlaag

Vrij van de 26 allergenen

Dermatologisch getest

C013084

Pampers® Premium ProtectionTM

Onze n°1 in zachtheid en bescherming van de gevoelige huid

Welkom
in de wereld 

van Pampers®

Wil je graag het Pampers-magazine 
op maat van je baby’s leeftijd 

en kortingsbonnen ontvangen? 
Registreer GRATIS op www.pampers.nl

En volg ons – samen met talrijke 
andere ouders – op Facebook: 

� www.facebook.com/Pampers.Nederland
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Tips van Pampers®

♥ Pampers Premium ProtectionTM luiers zĳ n ideaal bĳ  borstvoeding: 
 ze absorberen ook vloeibare stoelgang dankzĳ  de unieke 
 bovenlaag.

♥ Reken de eerste weken op een gemiddelde van 9 tot 12 luiers per dag.

♥ Voorzie 2 à 4 pakken van maatje 1 (2-5 kg). 
 Pasgeboren baby’s groeien snel.

♥ Het vermelde gewicht op de pakken is een indicatie. Kĳ k ook naar de   
 lichaamsbouw van je baby voor de perfecte pasvorm.

♥ Schakel over naar Pampers luierbroekjes wanneer je baby 
 beweeglijker wordt tijdens het verschonen, rond 8 maanden.

♥ De maten met een “+”-teken bieden nog meer absorptie voor    
 baby’s die meer bescherming nodig hebben (bĳ v. maten 4 en 4+ 
 zĳ n even groot, maar 4+ biedt meer absorptie).

♥ Wist je dat je kan overschakelen naar een volgend maatje als de    
 anti-lekrandjes meer dan normaal een afdruk laten rond de billetjes? 

♥ Dep de huid steeds goed droog (bĳ voorbeeld met een schone    
 Pampers luier) na gebruik van vochtige doekjes.

Hoe verschonen?

Registreer je op onze Pampers-website voor meer informatie
en ontvang exclusieve voordelen! Let op:

Laat je baby nooit alleen op de aankleedtafel liggen. Laat de telefoon rinkelen en de deurbel bellen. Als er 
echt iets dringends is, leg je je baby eerst terug in zĳ n bedje of neem hem mee.

Alles klaar leggen

De luier uitdoen

Schoonmaken

Een schone luier aandoen

Controleren of 
de luier goed zit

Leg alles van tevoren binnen handbereik om je baby geen moment 
alleen te moeten laten tĳ dens het verschonen.

Veeg de huid schoon van voor naar achteren en met minimale druk. 
Vergeet de huidplooien niet. Dep de billetjes steeds goed droog 

na het gebruik van vochtige doekjes, bĳ voorbeeld met de 
schone luier.

Schuif de kant met de sluitstrips onder je baby’s billetjes. Haal de 
voorkant van de luier tussen de beentjes van je baby door. Houd de 
luier met één hand vast, trek de sluitstrips over de voorkant van de 
luier en maak ze vast op de band.

Controleer of de anti-lekrandjes rond de billetjes zitten door 
langs de luierrand met je vinger de randjes rond de billetjes te 

leggen.

Tip: leg eventueel een schone luier onder de vuile luier.
Maak de sluitstrips van de vuile luier los. Gebruik het schone gedeelte 
van de luier om zo veel mogelĳ k ontlasting te verwĳ deren. Rol de luier 
op en gebruik de sluitstrips om de luier te sluiten.

Was je handen en droog ze af.

Vergeet nadien je handen niet te wassen.

Baby’s bi� et jes reinigen
Wist je dat de combinatie van ontlasting en urine kan leiden tot een hogere pH-waarde van de 
huid, waardoor deze sneller geïrriteerd kan raken? Daarom is het belangrĳ k dat je jouw baby’s 
billetjes bĳ  de luierwissel reinigt met geschikte babydoekjes.

De Pampers Aqua Pure vochtige doekjes
Gemaakt van 99% water, bevatten hoogwaardig katoen 

en 1% zachte reinigers - Aqua Pure babydoekjes zĳ n 
dermatologisch getest en bevatten pH-neutraliserende 
ingrediënten voor een milde reiniging die de natuurlĳ ke 

pH van baby’s huidje behouden.

Voor meisjes Voor jongens

♥ Baby’s huidje moet bij elke luierwissel 
gereinigd worden.

♥ Zorg dat alles voor het verluieren binnen 
handbereik is.

♥ Houd altijd een hand op uw baby en 
gebruik de andere om de doekjes te 
nemen.

♥ Veeg van het schoonste naar het meest 
bevuilde deel en steeds van voor naar 
achter.

♥ Let op dat u geen delen van uw baby’s 
billetjes en onderruggetje overslaat.

♥ Dep de billetjes en huidplooien steeds 
goed droog na gebruik van vochtige 
doekjes, bijvoorbeeld met de schone 
Pampers luier.

♥ Begin met het reinigen van 
het schoonste naar het 
meest bevuilde deel en van 
boven naar beneden. Is 
er veel ontlasting, gebruik 
dan een extra doekje.

♥ Maak de plooi in de 
buik goed schoon, 
vervolgens de plooien 
boven de beentjes (in de 
liesstreek) en daarna de 
bovenbeentjes zelf.

♥ Veeg de buitenste plooitjes 
van de schaamlipjes van 
voor naar achter schoon, 
en tenslotte het middelste. 
Altijd van voor naar achter 
wrijven.

♥ Begin met het reinigen 
van het schoonste naar 
het meest bevuilde 
deel en van boven naar 
beneden. Is er veel 
ontlasting, gebruik dan 
een extra doekje.

♥ Maak de plooi in de 
buik goed schoon, 
vervolgens de plooien 
boven de beentjes (in de 
liesstreek) en daarna de 
bovenbeentjes zelf.

♥ Draai rond het topje 
van de penis, til het 
voorzichtig op en reinig 
alle kleine plooitjes van 
het balzakje.

Gouden regels bij het gebruik van vochtige babydoekjes

Hygiëne

Hygiëne
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� www.facebook.com/Pampers.Nederlandwww. .nl
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