
miosolo jsou vyrobeny z měkké látky ...
„Považuji miosolo za fantastický výrobek. Jsou tak jemné uvnitř, ale i vně. Vypadají opravdu pohodlně 
a nejsou vůbec objemné. „

Proč si vybrat plenky miosolo

miosolo těží z vysoce savého jádra ...
„Absolutně jsem se zamilovala do používání miosolo v noci. Dítě má velmi pohodlný, nepřerušovaný 
noční spánek. „
„Nemám žádnou zkušenost s jinými plenkami na více použití, ale tyto plenky naplnily vrchovatě moje 
očekávání a byla jsem velmi spokojena s výsledky. „
„Pro moji 2,5 letou jsou to jediné plenky vše v jednom, které dokáží vše zachytit bez toho, aby ji to 
vyteklo po nohou! „

„Miosolo má pěkný štíhlý střih mezi nohama a velmi se mi líbí 
malá kapsa usnadňující zasunutí sacího jádra. Skvělé je i pout-
ko, umožňující jeho snazší vytažení před praním. „
„Líbí se mi skutečnost, že sací jádro je jednou stranou připo-
jeno ke kalhotkám, takže se po vyprání a usušení jen zasune 
dovnitř. Je skvělé, jak rychle miosolo schne. „

miosolo má několik unikátních vlastností, kterými se 
odlišuje od svých konkurentů .....

miosolo jsou jednovelikostní plenky, které rostou s 
dítětem a používají se hned od narození ...
„Můj chlapeček je poměrně robustní, ale nastavitelný pas a
patentky umožňují, že mu pěkně a bezpečně padnou kolem 
bříška a nožiček, aniž by mu byly příliš těsné. „
„Líbí se mi překrývající se suché zippy na přední straně, proto-
že to umožňuje mikro jemné nastavení a znamená to, že lépe 
sedí, bez toho že by bylo jeho bříško zmáčknuté. Také se mi 
líbí patentky, protože pak plenka poroste s dítětem. „

miosolo jsou ty nejjednodušší plenky ...
„Jsou ideální pro denní nošení, a ještě lepší 
pro noční použití, zejména pokud máte dítě 
jako já. Protože do nich můžete přidat miobo-
ost. „
Miosolo je ideální „, když se ostatní členové 
rodiny (prarodiče / tety atd.) musí o ni starat. 
Nic jiného není pro ně jednodušší. „
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