
Pampers Active Baby:

* w porównaniu do poprzednich pieluszek Active Baby w rozmiarach 2-5

mocniejsze nogawki* dla
lepszej ochrony przed 
przeciekaniem2x

Blog projektu: www.klubpampers.pl/active-baby
Kontakt: bubu@klubpampers.pl



Poznaj nowe Pampers Active Baby 
z 2x mocniejszymi nogawkami!

Twój zestaw Pampers:

Razem z Pampers pracujemy nad tym, aby ułatwiać życie każdego rodzica. Wiemy, że 
utrzymywanie suchości Twojego dziecka jest jednym z największych wyzwań, które może 
budzić obawy przed wyjściem na spacer lub czerpaniem radości ze snu.

Dzięki innowacji zastosowanej w pieluszkach Pampers Active Baby nie musisz martwić się o 
przeciekanie. Niezależnie od tego gdzie jesteś i co robi Twoje dziecko, Pampers zapewnia do 12 
godzin ochrony przed przeciekaniem i odpowiednie nawilżenie, abyś razem ze swoim dzieckiem 
mógł zrelaksować się i cieszyć każdym momentem dnia.

• Opakowanie pieluszek Pampers Active 
Baby w rozmiarze 3,4 lub 5 (do wyboru)

• Przewodnik 

• Książeczka badania opinii



�       
�       

Twoje zadania w projekcie

Przetestuj pieluszki Pampers!
Przetestuj ochronę do 12 godzin przed przeciekaniem, którą zapewniają pieluszki 
Pampers Active Baby podczas snu Twojego dziecka - bez względu na to w jakiej pozycji 
śpi lub jak dużo wypije w ciągu nocy.

Pokonaj swoje obawy i przetestuj pieluszki Pampers w miejscu publicznym! Korzystaj z 
czasu poza domem ze swoim Maluszkiem, podczas gdy Pampers zadba o jego komfort.

Podziel się informacją o pieluszkach z innymi!

Przedstaw nowe zalety korzystania z pieluszek Active Baby innym mamom i zapytaj ich 
o opinie - w tym celu wykorzystaj książeczkę badania opinii.

Dodaj wpis na Facebooku lub Instagramie i podziel się swoim doświadczeniem 
z testów Pampers Active Baby. Pamiętaj, aby zamieścić hashtagi: #KlubPampers, 
#WyzwaniePampersActiveBaby #TestPrzeciekania

Użyj szablonów do Instastory, które znajdziesz na stronie Klubu Pampers, aby podzielić 
się typem snu swojego dziecka ze znajomymi!

Napisz opinię!

Podziel się swoimi wrażeniami o pieluszkach z innymi rodzicami. Niech dowiedzą się, dlaczego powinni 
wybrać pieluszki Pampers Active Baby. Napisz opinię o pieluszkach na poniższych platformach:

Pampers.pl eMag.pl

Podziel się swoją opinią o pieluszkach Pampers w ankiecie końcowej, dostępnej na 
zakończenie projektu.



Podziel się swoją wiedzą!
Podziel się swoim doświadczeniem z testowania 
pieluszek Pampers Active Baby z innymi rodzicami. 
Napisz opinię na platformach: Pampers.pl, eMag.pl

#WyzwaniePampersActiveBaby

Razem ze swoim dzieckiem macie okazję przetestować pieluszki Pampers Active Baby. 
Bez względu na to gdzie jesteście, pieluszki Pampers Active Baby zadbają o ochronę 
Twojego dziecka, abyście mogli wspólnie się zrelaksować i cieszyć chwilą. Jesteście gotowi na 
#WyzwaniePampersActiveBaby?

... czy cieszy się on zasłużonym odpoczynkiem

Oceń pieluszki 
na platformach 
e-commerce i 

Twoich profi lach 
społecznościowych.

Dzieci są znacznie bardziej aktywne podczas snu, co stanowi duże wyzwanie dla pieluszki. Przekonaj 
się, że nowa pieluszka Pampers Active Baby jest w stanie poradzić sobie z wyzwaniem nocy.

Niezależnie od tego, czy właśnie wychodzisz z Maluszkiem...

Odkryj do 12 godzin ochrony przed przeciekaniem, dzięki pieluszkom Pampers Active Baby i nie 
martw się o dłuższe podróże, wizytę u przyjaciół, rodziny, czy nawet wizytę u pediatry.



Nowe pieluszki Pampers Active Baby 

Być może znasz już niektóre funkcje pieluszek Pampers. Pozwól nam zaprezentować, jak zostały 
zaprojektowane nasze nowe pieluszki Pampers Active Baby i w jaki sposób chronią Twoje dziecko.

2x mocniejsze nogawki*
Pieluszki Pampers Active Baby 
posiadają mocniejsze nogawki,  
aby zapobiec przeciekaniu.
* w porównaniu z pieluszkami 
Pampers Active Baby w rozmiarze 2-5

Dodatkowa warstwa 
chłonna “Sleep”
Dodatkowa warstwa chłonna 
“Sleep” pomaga szybko 
wchłonąć wilgoć i zapewnić 
suchość Twojemu Maluszkowi 
przez całą noc.

Chłonne mikroperełki Mikro 
Pearls™
Warstwa z mikroperełkami 
wchłania wilgoć, dzięki czemu 
skóra dziecka pozostaje sucha 
aż do 12 godzin.

Czy wiesz, że Twoje dziecko porusza się 2 razy więcej w trakcie 
snu niż dorosły? Noc dziecka jest pełna aktywności. Może to 
spowodować przeciek i przerwanie snu z powodu pełnej pieluszki.
Dlatego Pampers ma dodatkową unikalną warstwę „Sleep”, która 
pomaga szybko wchłaniać wilgoć. Poza tym pieluszki Pampers mają 
mocniejsze nogawki chroniące przed przeciekiem. Bez względu 
na to jak dzieci się poruszają i w jakiej pozycji śpią, dzięki pieluszkom 
Pampers będą czuły suchość przez całą noc.

3 chłonne kanaliki
Pomagają równomiernie 
rozprowadzać wilgoć wewnątrz 
pieluszki i utrzymywać ją z dala 
od skóry dziecka.

Elastyczne taśmy
Pieluszki zapewniają wygodne 
dopasowanie oraz doskonałą 
ochronę przed przeciekaniem 
przez całą noc.

Miękkie jak bawełna*
Górna warstwa, która ma 
kontakt ze skórą dziecka, jest 
miękka i sucha, aby zapewnić 
mu spokojną noc.
*produkt nie zawiera bawełny

wchłania wilgoć, dzięki czemu 
skóra dziecka pozostaje sucha 

pomaga szybko wchłaniać wilgoć. Poza tym pieluszki Pampers mają 

na to jak dzieci się poruszają i w jakiej pozycji śpią, dzięki pieluszkom 



Życie z Twoim Maluszkiem jest z pewnością pełne przygód, dlatego odpoczynek jest dla Was 
najważniejszy. Nowa podwójna warstwa ochronna zapewnia lepszą ochronę przed przeciekaniem* 
nawet do 12 godzin i spokojne noce dla całej rodziny.  

* w porównaniu z pieluszkami Pampers Active Baby w rozmiarze 2-5

Weź udział w dyskusji!
Przez najbliższe trzy tygodnie będziemy rozmawiać o pieluszkach 
Pampers Active Baby oraz wyzwaniach Pampers. Sprawdzaj regularnie 
blog projektu, aby być na bieżąco i dzielić się swoją opinią!

Zwiększ ochronę - nowa podwójna 
warstwa ochronna



Twoja publikacja w mediach 
społecznościowych
Wykorzystaj swój profi l na Facebooku lub Instagramie i pokaż #WyzwaniePampersActiveBaby 
innym! Opublikuj zdjęcie, krótki fi lmik lub boomerang i pozwól innym dowiedzieć się, że pieluszki 
Pampers Active Baby zapobiegają przeciekaniu aż do 12 godzin! 

Zrób zdjęcie swojego 
dziecka po przebudzeniu, 

kiedy jest gotowe by 
poznawać świat! 

Pokaż swoim obserwatorom 
jego uśmiech! 

Nie zapomnij wspomnieć, za 
co polubiłeś nowe pieluszki 

Pampers Active Baby 
i dlaczego polecasz je innym 

rodzicom! 

Zabierz swoje dziecko 
na spacer i pokaż swoim 

obserwatorom, że pieluszki 
Pampers Active Baby poradzą 
sobie z dalekimi wycieczkami! 

Jaki jest typ snu Twojego 
dziecka? Zrób zdjęcie i pokaż 

w jakiej pozycji zasypia! 
Podziel się ze swoimi 

obserwatorami tym, jaki typ 
snu ma Twoje dziecko!

Dziel się w sieci z innymi rodzicami!
Zrób zdjęcie swojemu dziecku w nowych pieluszkach Pampers Active Baby podczas snu, 
spaceru czy zabawy w domu - podziel się nim z innymi na swoich profi lach społecznościowych. 
Pamiętaj o hasztagach: #KlubPampers #WyzwaniePampersActiveBaby #TestPrzeciekania



Typ snu Twojego Maluszka

Pierwszy uśmiech, próby podnoszenia się, raczkowanie, pierwszy krok, wypowiedzenie pierwszego 
słowa - Twoje dziecko odkrywa świat wokół siebie już od pierwszego dnia po narodzinach. Ciągle 
uczy się nowych rzeczy i rozwija się krok po kroku. Nic dziwnego, że potrzebuje dużo snu! Zachowanie 
każdego dziecka jest inne, tak samo jak zapotrzebowanie na sen! Odkryj typ snu Twojego dziecka.

SKOWRONEK
Budzi się wcześnie rano, śpiewa, krzyczy i czego byś nie zrobił - odmawia 
pójścia spać!

LENIWIEC
Kocha sen i może zasnąć gdziekolwiek i kiedykolwiek. Budzi się tylko 
podczas ząbkowania lub kiedy nie czuje się dobrze.

SOWA
Późno kładzie się spać i wstaje wcześnie rano. Jest rozbudzony przez 
większą część dnia i nie myśli o tym, by położyć się spać!

ROZGWIAZDA
Zawsze śpi w tej samej pozycji: na plecach z rozłożonymi rękoma i 
nóżkami. Budzi się często i regularnie, ale łatwo wraca do snu po tym, 
jak przyniesiesz mu ulubioną maskotkę lub go nakarmisz. 

SURYKATKA
Wstaje i wierci się przez całą noc by czuć się komfortowo. Nie chce spać - 
jest zawsze w gotowości. Późno zasypia i wcześnie wstaje.

Podziel się typem snu Twojego Maluszka z innymi
Na stronie Klubu Pampers znajdziesz szablony do pobrania, 
dzięki którym będziesz mógł podzielić się z innymi rodzicami 
na portalach społecznościowych typem snu Twojego Maluszka! 
Dziel się swoją przygodą z pieluszkami Pampers Active Baby. 
Nie zapomnij zaprosić ich do #KlubPampers!

Wstaje i wierci się przez całą noc by czuć się komfortowo. Nie chce spać - 
jest zawsze w gotowości. Późno zasypia i wcześnie wstaje.


