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ΕΝΑ ΣΤΕΓΝΟ ΜΩΡΟ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ 

ΕΝΑ ΠΙΟ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ 
ΜΩΡΟ ΤΟ ΠΡΩΙ

Οι Νέες Πάνες Baby-Dry των Pampers αποτελούνται από 
3 απορροφητικά κανάλια για λιγότερο υγρό όγκο το πρωί. 1 

Οι επαναστατικές νέες πάνες Baby-Dry διαθέτουν 
3 απορροφητικά κανάλια που βοηθούν στην 
απορρόφηση και την οµοιόµορφη κατανοµή της 
υγρασίας µακριά από την επιδερµίδα του µωρού. 
Έτσι το γεγονός πως τα µωρά ξυπνούν τόσο στεγνά 
το πρωί, όσο όταν πήγαν για ύπνο το προηγούµενο 
βράδυ, αφήνει µόνο ένα ερώτηµα!

Πού Πήγαν τα Τσισάκια;
Μέσα στα 3 Απορροφητικά Κανάλια;

ΤΑ
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ΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

Περιέχουν νέας γενιάς 
απορροφητικά micropearlsTM 

που απορροφούν και 
κλειδώνουν µακριά την υγρασία 

για έως και 12 ώρες.

Που σηµαίνει λιγότερο υγρό όγκο 
για µεγαλύτερη άνεση, ώστε τα 

µωρά να µπορούν να ξυπνούν τόσο 
στεγνά το πρωί όσο όταν πήγαν για 

ύπνο το προηγούµενο βράδυ.

Τα κανάλια κατανέµουν οµοιόµορφα την υγρασία σε όλη 
τη πάνα, κι έτσι τη βοηθούν να διατηρήσει τη φόρµα και 

το σχήµα της, όσο γεµίζει.

Με τις Νέες Πάνες Baby-Dry των 
Pampers, τα 3 απορροφητικά 

κανάλια βοηθούν στην 
οµοιόµορφη κατανοµή της 

υγρασίας στο εσωτερικό της 
πάνας, γεγονός που βοηθά να 

διατηρείται η επιδερµίδα 
του µωρού στεγνή.

Χάρη στα 3 απορροφητικά κανάλια τα Νέα 
Pampers Baby Dry µπορούν να απορροφήσουν έως 
και 30 φορές το βάρος τους σε ούρα. Αυτό ισοδυναµεί 
µε έως και 2-3 µπουκάλια γάλατος σε µία πάνα! 1

Γιατί η στεγνότητα 
κατά τη διάρκεια της νύχτας 

µετράει

Γιατί η στεγνότητα 
κατά τη διάρκεια της νύχτας 

µετράει
Τις νυχτερινές ώρες τα µωρά µπορεί να έχουν 
µεγάλη δραστηριότητα, γεγονός που σηµαίνει πως 
η νυχτερινή πάνα θα πρέπει να δουλεύει ακόµη
πιο σκληρά.

Τα µωρά κοιµούνται περίπου 
τον µισό χρόνο της ηµέρας τους3

Τα µωρά φορούν πάνες για κατά µέσο όρο 4 
ώρες κατά τη διάρκεια της ηµέρας, και µπορούν 
να φορούν την ίδια πάνα και έως 12 ώρες κατά 
τη διάρκεια της νύχτας. 

Κατά τη διάρκεια της ηµέρας το µωρό 
θα παράγει κατά µέσο όρο 150 ml 
ούρων ανά πάνα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας µπορούν 
να ουρήσουν κατά µέσο όρο 3-4 
φορές ανά πάνα.

Έτσι, η µέση ποσότητα ούρων που 
αποβάλλονται κατά τη διάρκεια της νύχτας 
ανά πάνα αυξάνεται σε ένα µέσο όρο 200 ml.

Ακόµη και κατά τη διάρκεια του ύπνου η επιδερµίδα 
του µωρού παραµένει ευαίσθητη στην αφή, τον πόνο 
και τη θερµοκρασία και οι ερευνητές πιστεύουν ότι 
περιβαλλοντικές αλλαγές, όπως η υγρασία, µπορεί 
να προκαλέσουν αλλαγές στον ύπνο .4

Υγιεινός ύπνος 
για ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ µωρά
Υγιεινός ύπνος 
για ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ µωρά

Οι ερευνητές συµφωνούν ότι ο ύπνος συµβάλλει 
στην ευεξία του µωρού µε πολλούς τρόπους.
Ο ατάραχος ύπνος έχει αποδειχθεί ότι συνδέεται 
µε περισσότερο θετική 5:

σωµατική + νοητική 
ανάπτυξη

καθηµερινή διάθεση κοινωνικοποίηση

Το γνωρίζατε;
Ο ύπνος είναι σηµαντικός για την ανάπτυξη του εγκεφάλου 
του µωρού. Ο εγκέφαλος του µωρού φθάνει το 75% του 
µεγέθους ενός ενήλικα έως το πρώτο έτος, καθιστώντας 
τη περίοδο αυτή έως τη πιο κρίσιµη για την ανάπτυξη του 
εγκεφάλου στη ζωή ενός ανθρώπου. 5

Οι πάνες Baby-Dry των Pampers µε 3 απορροφητικά 
κανάλια βοηθούν να παραµείνει η επιδερµίδα του 
µωρού στεγνή, γεγονός που σηµαίνει λιγότερες 

περιττές διαταραχές ύπνου. Οι λιγότερες διαταραχές 
βοηθούν το µωρό να κοιµάται άνετα κατά τη διάρκεια 

της νύχτας και να ξυπνά µε καλύτερη διάθεση.

Για παράδειγµα, τα µωρά 
που κοιµούνται περισσότερο 
τείνουν να 6: 

είναι πιο προσιτά

λειτουργούν 
καλύτερα κοινωνικά

αναπτύσσουν καλύτερη 
µνήµη και συγκέντρωση

Μια στεγνή πάνα µπορεί να βοηθήσει
 το µωρό να κοιµηθεί ήρεµα, ώστε να 

ξυπνήσει µε ένα χαµόγελο!

ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΠΑΝΕΣ BABY-DRY ΤΩΝ PAMPERS ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ 
3 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΟΥ ΚΛΕΙ∆ΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΑΚΡΙΑ 
ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 12 ΩΡΕΣ ΣΤΕΓΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟ ΠΡΩΙ! 
ΜΕ ΤΑ ΜΩΡΑ ΝΑ ΞΥΠΝΟΥΝ ΤΟΣΟ ΣΤΕΓΝΑ ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΣΟ ΚΟΙΜΗΘΗΚΑΝ 

ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΒΡΑ∆Υ, ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΘΑ ΑΝΑΡΩΤΗΘΟΥΝ  
«ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΑ ΤΣΙΣΑΚΙΑ;»
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