
Zwelt niet op 
in water

Splashers: Zwelt niet op in water

Baby-DryTM Pants: Tot 12 uur lang droog in een makkelijk verwisselbaar luierbroekje

Aan in
 1 beweging

Premium ProtectionTM Pants: Gemakkelijk aan en onze zachtste aanraking met de babyhuid

Producten Maten Droogheid Zachtheid Extra

Luchtdoorlatende 
banen

Baby-DryTM: Luchtdoorlatende banen voor een droge huid die kan ademen

MATEN 0 1 2 3 4 4+ 5 5+ 6 7 8
GEWICHT 1,5-2,5kg 2-5kg 4-8kg 6-10kg 9-14kg 10-15kg 11-16kg 12-17kg 13+kg 15+kg 17+kg

MATEN 0 1 2 3 4 4+ 5 5+ 6 7 8
GEWICHT 1,5-2,5kg 2-5kg 4-8kg 6-11kg 9-15kg 10-15kg 12-17kg 13-25kg 15+kg 15+kg 17+kg

MATEN 0 1 2 3 4 4+ 5 5+ 6 7 8
GEWICHT 1,5-2,5kg 2-5kg 4-8kg 6-10kg 9-14kg 10-15kg 11-16kg 12-17kg 13-18kg 15+kg 17+kg

MATEN 0 1 2 3 4 4+ 5 5+ 6 7 8
GEWICHT 1,5-2,5kg 2-5kg 4-8kg 6-11kg 9-15kg 10-15kg 12-17kg 12-17kg 15+kg 15+kg 17+kg

MATEN 0 1 2 3-4 4-5 4+ 5-6 5+ 6 7 8
GEWICHT 1,5-2,5kg 2-5kg 4-8kg 6-11kg 9-15kg 10-15kg 14+kg 12-17kg 13-18kg 15+kg 17+kg

Zijdezacht**

*Op basis van de verdeling van Pampers Premium ProtectionTM luiers maat 0-2 in Nederlandse kraamafdelingen jan-dec 2017.
**Bevat geen zijde

Premium ProtectionTM: Onze beste bescherming voor je baby’s huidje

Aan in
 1 beweging

 1ste 
keuze van de

kraamafdelingen*

ONTWIKKELING
STIMULEREND

Gebruik luierbroekjes al 
vanaf 8 maanden

ONTWIKKELING
STIMULEREND

Gebruik luierbroekjes al 
vanaf 8 maanden
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LUIERS EN LUIERBROEKJES

BABYDOEKJES

Pampers® Splashers

 � Van dreumes tot peuter
 � Past als een zwembroekje, 
  beschermt als Pampers luiers
 � Zwelt niet op in water zoals gewone luiers

 � Maten 3, 4 en 5

Pampers Splashers zwemluiers zijn speciaal ontworpen voor ultiem comfort in 
het water. Het absorberende materiaal zwelt niet op in water en de dubbele 
randjes beschermen tegen lekjes. Dankzij de scheurbare zijkanten trek je het 
zwembroekje makkelijk aan en uit. De 360 graden fl exibele tailleband zorgt 
voor extra comfort en rekbaarheid.

  beschermt als Pampers luiers

 �

Pampers® Premium ProtectionTM

 � Voor baby’s tot peuter
 � • Urine-indicator geeft aan wanneer je baby 
     verschoond zou kunnen worden (excl. maat 6)

  • Naveluitsparing* voor pasgeboren baby’s

  • Zacht als zijde (bevat geen zijde)

 � Beschikbaar in de maten 0, 1 en 2, 3, 4, 4+, 5, 5+ en 6

Pampers Premium Protection™ luiers bieden je baby de beste huidbescherming. 
De luiers hebben luchtdoorlatende banen voor een droge huid die kan ademen. 
Ze zijn zijdezacht (bevatten geen zijde) en hebben een unieke absorberende 
toplaag die zowel zachte ontlasting als nattigheid van je baby’s huid weghoudt.

 � 

 � 
     verschoond zou kunnen worden (excl. maat 6)

  • Naveluitsparing* 
  • Zacht als zijde 
 �

Pampers® Baby-DryTM

  � Voor baby’s tot peuters

  �  Neemt extra veel vocht op

  � Beweegt mee en blijft op zijn plaats

  � Beschikbaar in de maten 2, 3, 4, 4+, 5, 5+, 6, 7 en 8

 
Pampers Baby-Dry™ luiers zijn ontworpen om, de naam zegt het al, er voor te 
zorgen dat baby’s tot 12 uur lang droog blijven. Pampers Baby-Dry™ luiers hebben 
luchtdoorlatende banen voor een droge huid die kan ademen. Het extra droog 
laagje zorgt voor een goede vochtopname en dankzij de rekbare zijkanten van de 
luier is je baby beschermd tegen lekken zodat hij een rustige droge nacht heeft.

  

  �  

  

  �

*Beschikbaar in maten 0, 1 en 2.

• Zacht en sterk voor een milde 
reiniging

• Soft Grip Texture

• Helpen de natuurlijke PH waarde 
van de huid te behouden

• Verfrissende lotion

• Dermatologisch getest

Pampers® Fresh Clean babydoekjes

• Zachter dan water & katoen voor 
een milde reiniging

• Soft Grip Texture

• Helpen de natuurlijke PH waarde 
van de huid te behouden

• Voor gevoelige huid

• Dermatologisch getest, zonder 
parfum

Pampers® New Baby Sensitive babydoekjes

• Dermatologisch bewezen mild 
voor de gevoelige huid

• Soft Grip Texture

• Helpen de natuurlijke PH waarde 
van de huid te behouden

• 15% dikker dan Fresh Clean

• Zonder parfum

Pampers® Sensitive babydoekjes

  +�maten verschillen met de normale maten door meer 
absorptievermogen zijn deze uitermate geschikt voor de nacht, 
en voor kinderen die veel plassen (grote blaasinhoud hebben), 

zijn deze+�maten uitermate geschikt.

Extra absorptie

5-10 kg 11-22  lbs
10-15kg

Extra absorptie Extra absorptie

12-17kg
16+ kg 35+ lbs

Extra absorptieExtra absorptie

5-10 kg 11-22  lbs

E

10-15kg

Extra absorptie Extra absorptie

12-17kg

Pampers® Baby-DryTM Pants

 � Luierbroekjes 

 � Gaan makkelijk aan en uit

 � Beschikbaar in de maten 3, 4, 5 en 6

 
Pampers Baby-Dry™ Pants luierbroekjes zijn er voor kindjes van 6 tot 15+ kilo. 
Een luierbroekje verwisselen gaat gemakkelijk en snel: je trekt ze aan en uit 
in één beweging. De Baby-Dry™ Pants luierbroekjes zijn ook handig tijdens 
zindelijkheidstraining omdat ze aanvoelen als een gewoon onderbroekje. Pampers 
Baby-Dry™ Pants luierbroekjes zijn zo zacht als katoen (bevatten geen katoen) en 
hebben luchtdoorlatende banen die zorgen voor een droge huid die kan ademen.

Pampers® Premium ProtectionTM Pants

  � Luierbroekjes
  � Gemakkelijk aan onze zachtste aanraking 
   met de babyhuid

  � Maten 3, 4, 5 en 6

Pampers Premium Protection™ pants zijn de zachtste luierbroekjes en zijn 
er voor kindjes van 6 tot 15+ kilo. Het verwisselen van een luierbroekje 
gaat gemakkelijk en snel: je trekt ze aan en uit in één beweging. De 
Premium Protection™ Pants luierbroekjes zijn bovendien ook handig tijdens 
zindelijkheidstraining omdat ze aanvoelen als een gewoon onderbroekje. 
Pampers Premium Protection™ Pants luierbroekjes zijn vederzacht en hebben 
luchtdoorlatende banen die zorgen voor een droge huid die kan ademen.
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