Altijd de juiste luier met
de Bonbébé billengids

Betere bescherming tegen lekken door
anti-lekrandjes waardoor je kindje tot
12 uur lang droog en fris blijft.

Aan onze luiers hebben we bij Bonbébé extra veel aandacht besteed. Van
maat 1 voor newborns tot luiers en luierbroekjes in maat 5 en 6: voor elk
kindje hebben we een ultrazachte en perfect passende luier. Dat scheelt een
hoop ongelukjes, ook als je kindje graag en veel beweegt. De
absorptiekanalen houden de billetjes dag en nacht droog. Daardoor slaapt
je kindje, en jij ook, een stuk langer door.

Maten

Gewicht

1

Newborn

2-5 kg

2

Mini

3-6 kg

3

Altijd de optimale pasvorm door de elastische
zijkanten en buikrand.
Het zachte en ademende materiaal helpt
huidirritatie voorkomen.

4

Midi

5-9 kg

Maxi

8-16 kg

9-15 kg

luiers

luierbroekjes

5

4 + Maxi +
9-18 kg

6

Junior

11-23 kg

12-17 kg

luiers

luierbroekjes

+

15

kg

luiers

X Large
+

15

kg

luierbroekjes

Natuurlijke babyverzorging,
extra mild en zacht
Bonbébé
Billendoekjes

Een babyhuid is superzacht. En net als jij houden we dat graag zo. Daarom zijn al onze
verzorgingsproducten dermatologisch getest en pH-huidneutraal, zonder kleurstoﬀen en zonder
parfumallergenen. Van luiers en billendoekjes tot badproducten: met Bonbébé houd je je kindje
zacht, schoon en droog, zelfs als het een extra gevoelig huidje heeft.

Bonbébé
Toetenboeners

Bonbébé
Wasgel

Dermatologisch getest

Dermatologisch getest

Extra mild en zacht

pH-neutraal

pH-neutraal

pH-neutraal

0% alcohol en kleurstoﬀen

0% alcohol en kleurstoﬀen

0% kleurstoﬀen en
parfumallergenen

Bonbébé billendoekjes en
billenpoetsers zijn zacht en
verzorgend voor de huid.
Verkrijgbaar in Sensitive, 0% parfum en
Lotion. Je kindje leren zelf de billen af
te vegen? Onze ikke doen
billenpoetsers zijn extra sterk en
geschikt voor kleine handjes.

Bonbébé toetenboeners zijn handige
vochtige doekjes om overal,
snel en op milde wijze, handjes
en gezichtjes schoon te maken.

Bonbébé wasgel bevat geen
kleurstoﬀen en parfumallergenen,
waardoor het zeer geschikt is voor het
gevoelige en kwetsbare babyhuidje.
Het toegevoegde kamille-extract en
panthenol ondersteunen de natuurlijke
vochtbalans en helpen uitdroging
voorkomen.

Bonbébé
Shampoo

Bonbébé
Schuimbad

Bonbébé
Huidolie

Zacht voor de haartjes

Mild en zacht

Extra verzorgend en zacht

pH-neutraal

0% kleurstoﬀen

0% kleurstoﬀen

0% kleurstoﬀen en
parfumallergenen

0% parfumallergenen

0% parfumallergenen

Bonbébé shampoo reinigt de
babyhaartjes op milde wijze. Doordat
er geen zeep in zit, prikt het niet in de
oogjes.

Bonbébé schuimbad reinigt het
babyhuidje op milde wijze en is mild
voor de oogjes. Met het schuim
maken jullie samen woest grote
schuimbaarden.

Bonbébé huidolie helpt het tere en
kwetsbare babyhuidje zacht en soepel
te houden. De olie trekt geleidelijk in
en is daardoor ook ideaal om te
gebruiken voor babymassages. Daar
genieten jullie allebei van.

