
KOMENTARZE WYBRANE DO RECENZOWANIA Z PAMPERS 
 

1. Kasia mama Mikołaja  

Dlaczego ja a właściwie dlaczego mój junior powinien zostać recenzentem pieluszek pampers premium care 

bo jego skóra potrzebuje ochrony właśnie w jakości premium często borykamy się z nieprzyjemnymi 

odparzeniami….często też mam wrażenie że pieluszka jest bardzo szybko mokra i pełna i nigdy nie umiem 

trafić czy już zmienić czy jeszcze chwilę…. Używamy rozm 5 

 

2. Kaja  

 Moje dziecko nosi czwórki ;), a jeżeli chodzi o recenzję to jestem w nich rzetelna i dokładna, zbieram plusy i 

minusy, nie wychwalam bez powodu oraz chętnie przekażę ciekawym językiem co moje dziecko sądzi o 

pieluszkach. Jesteśmy bardzo dobrym duetem – serio! Ona testuje, ja opisuję, – cud miód malina! 

 

3. Katarzyna  

Dlaczego My? Uzywamy pieluszek firmy Pampers baby dry lub sleep and play od pierwszych dni  Z checia 

przetestujemy premium care  

Aktualnie rozmiar 4  

 

4. Agnieszka Kurzawa   

 

Jesteśmy najlepszymi absadorami Pampers, po prostu! Już teraz chcemy o tym mówić głośno. Moja Zuzka 

niczym księżniczka na ziarnku grochu wyczuwa wszystko, nawet najmniejsze „obciążenie”  w pieluszce. Co za 

tym idzie nie są nam niestety obce odparzenia na pupie. Jak się domyślacie wszelkie statystyki, że niemowlak 

zużywa 8-10 pieluszek dziennie to nie u nas…. Jedynie, co się naprawdę sprawdza to Pampers Premium 

Care. Po wszelakich próbach na innych pieluszkach zawsze rozwiązanie jest tylko jedno. Na odparzenia: 

najlepsze. Na długą i przespaną noc: niezastąpione. Na uśmiech dzidzi: bezcenne! Właśnie przymierzamy 

się do zakupu rozmiaru 3. 

 

 

5. Monika  

 Dlaczego moje dziecko powinno przetestować Nowe Pampers Premium- dlatego, że lubimy testować 

nowości. Testowalismy te Pampersy w poprzedniej wersji, kiedy uzywalismy rozmiaru 1 i 2 i byly to nasze 

ulubione pieluszki. Teraz używamy rozmiar 3. Jesteśmy ciekawi jak sprawdzi się nowa wersja. 

 

6. Magdalena  

Rozmiar pieluszek 1. Nie miałam okazji używać pieluszek Pampers Premium Care i jestem bardzo ciekawa 

jak poradzą sobie ze skórą takiego maleństwa. Lubię opiniować produkty i przekazywać cenne informację 

innym mamą. Sama wiem jakie to ważne, ciągle sięgam po opinie innych mam i muszę przyznać, że w 

większości przypadków takie porady są bardzo trafne. Test wykonałabym sumiennie, jako mama będę 

najlepszą recenzentką Pampers. 

 

7. Natajla  

Moje 12miesieczne dziecko poza cycem wypija dziennie 3 pełne bidony wody! Co za tym idzie leje jak mały 

lejek i pampersy active baby dry czasami nie dają rady  jak na czas nie zostanie przebrana  chętnie 

przetestujemy nowe pampki i zobaczymy czy jakiekolwiek są w stanie okiełznać pęcherz mojej córy ! 

Rozmiar 3 

 

8. lima  

Obecnie moje drugie dziecko nosi się w pampersach rozmiar 3, jednak do tej pory wybierałam klasyczne 

pampersy, chciałabym zobaczyć czy warto płacić więcej za pampersy z linii premium care. Czy dziecko 

odczuje różnice, jak skóra zareaguje na zmianę-mój maluszek ma dopiero 2,5 miesiąca więc jest bardzo 

delikatny oraz ruchliwy. Moje dziecko noszę w chuście więc to też dobry test dla peluszek. 

 

 

9. Anna Ch.  

A ja zgłoszę się w imieniu małej księżniczki, która kilka dni temu pojawiła się na świecie. Cudownie nosić 

http://facebook.com/


takiego okruszka i czuć jego zapach.  Chciałabym podarować jej najlepszą ochronę, aby już od pierwszych 

dni móc ją obdarzyć tym co najlepsze. Niech słodko śpi kruszyna w niezawodnych pieluszkach Pampers i da 

mamie dojść do siebie po trudach porodu.  

Rozmiar 2 

 

10. Darek Mołodecki  

JA bo jestem dziadkiem  i muszę dbać o mojego wnuka a jak nie dostane to będę smutny a jak smutny to nie 

pomagam nikomu  (3) 

 

11. anetka_m  

Od urodzenia mojej córeczki (tj. od prawie 4 miesięcy) używamy tylko i wyłącznie pieluszek Pampers 

Premium Care. Miałam epizod, że podejrzewałam pieluszki Pampers o pieluszkowe odparzenie skóry pupiny 

mojej córki, ale po chwilowym odstawieniu pieluszek Pampers i testowaniu pieluszek innych firm, wróciłam 

szybko i z podkulonym ogonem do Premium Care  Z zainteresowaniem przyjęłam informację, że Pampers 

wypuścił ulepszoną wersję naszych ulubionych pieluszek. Z chęcią byśmy przetestowały tą nowość. Obecnie 

nosimy zawrotny rozmiar 2  

 

12. Agata A.  

Z moim pierwszym dzieckiem, w ciągu dwóch pierwszych miesięcy jego życia, wypróbowałam chyba 

wszystkie marki pieluszek dostępnych na rynku. Niestety, dosłownie każda pieluszka powodowała 

odparzenia na pupie mojego syna. W końcu, zdecydowałam się na najdroższą markę i …. korzystamy z niej 

do dnia dzisiejszego. Majteczki pampers są po prostu niezawodne! Teraz używamy pieluszek Pampers przy 

drugim dziecku. Nie wyobrażam sobie innych zamienników! 

Poprosiłabym o pieluszki w rozmiarze 1. 

 

13. Karoli  

Maxym w walentynki konczy 7 miesiecy, nosi 4 bo to duzy chłop po Tatusiu i 3,5 letnim braciszku. Mozliwosc 

testowania i napisania recenzji byłaby dla naszej rodzinki fantastycznym prezentem z okazji naszego małego 

swieta. 

Pozdrawiamy 

 

14. hollyhok  

Moja Jagódka swoją życiową przygodę rozpoczęła z pieluszkami Pampers. Śmiejemy się z niej w rodzinie, ze 

jest Księżniczką, ponieważ żadne inne pieluszki jej nie odpowiadają  Ciekawe czy z nowymi Pampers 

Premium Care byłoby tak samo? Nosi już rozmiar 3 więc może przekonamy się czy je polubi  

 

15. Lenka, mała córeczka mamy Ani  

Droga Hafijo! 

Piszę do Ciebie, bo moja mama już śpi. Padła zmęczona, bo cały dzień razem gotowałyśmy, robiłyśmy 

pranie, bawiłyśmy się i pilnie pracowałyśmy na komputerze, bo mama pracuje z domu (tylko nie rozumiem 

czemu, mama ciągle kasowała to co jej pisałam na klawiaturze). Bardzo lubię pracować z mamą, tyle fajnych 

przycisków, tyle obrazków się wyświetla, ale zawsze po tej pracy mama ciężko wzdycha, jakby była 

zmęczona? Nie wiem sama, a Ty co myślisz? Bo ja sobie myślę, że zrobię jej prezent i dostaniemy do testu 

pieluchy. Chętnie je sprawdzę i ocenię czy faktycznie są takie fajne jak Pani opisuje. I chętnie także podzielę 

się opinią. Mam już 15 – miesięczne doświadczenie w noszeniu pieluch, myślę, że moja zdanie będzie 

wartościowe! Obecnie używam 4. Duża już ze mnie dziewczynka. A teraz już idę. Obudzę mamę na cyca! 

Pozdrawiam, Lenka. 

P.S A moja mama ma na imię Ania 

 

16. Iwona Walczyk-Czapla  

Czy istnieje pieluszka idealna? Od czasu do czasu daję się namówić na jakąś nowość, która ma się prawie nie 

różnić od wiodącej marki, ale różni się bardzo. Pampersy „pampersy” znam i doceniam. Linii premium care 

nigdy nie próbowałam z przyczyn ekonomicznych. Gdyby były takie „naj” to myślę, że warto w zamian za 

suchą i gładką pupę. Ada nosi trójeczki. 

 

17. mama&Milenka  

Dlaczego to My możemy zostać recenzentkami Pampers premium care? Bo zarówno Mama jak i malutka 

http://darekmolodecki.pl/


Milenka podążają za najnowszymi trendami i lubią wszystkie pojawiające się nowości bo oczywiście musimy 

być „na czasie”. Będą z Nas super recenzentki! 

A Nasz rozmiar to 2 

 

18. Olga 

Testowaliśmy kilka marek i tylko pieluszki Pampers zdają u nas egzamin:) 

Są miękkie,chłonne, jako jedyne nie odparzają, wybór był dla nas oczywisty. 

A dlaczego my? 

Bo lubimy pieluszki Pampers, przy przewijaniu jest zawsze dużo zamieszania i na poczekaniu wymyślam 

pieluszkowe rymowanki;)))) 

Nawet zmiana pieluszki może być kreatywna!  

(Używamy rozmiaru 3) 

 

19. Agnieszka Redzik  

Prowadzę bloga,ale nie współpracuję z Pampers. Chciałabym sprawdzić te pieluszki, do tej pory używamy 

pampers 6 zwykłych, ale nie zawsze się sprawdzają i często synek je przesikuje. Oliwier ma 3 lata i potrzeba 

mi czegoś skuteczniejszego ; może rozmiar 5 i ta doskonała chłonność okażą się dla nas na duży plus. 

Ponadto delikatność też ma znaczenie przy jego wrażliwej skórze. 

 

20. Mama na Tropie  

Chcielibyśmy zostać recenzentami nowych pieluszek Pampers, ponieważ jeden z synów ma bardzo delikatną 

skórę i skłonną do podrażnień. Niestety wiele pieluch jednorazowych powoduje u niego bardzo szybko 

odparzenia, nawet pomimo stosowania odpowiednich kremów. A to tylko jeden z bliźniaków. Oboje są 

bardzo ruchliwymi zdobywcami świata i pieluszki muszą pozwalać im na swobodę ruchów a zarazem 

utrzymywać suchą skórę aby zminimalizować problemy skórne. Dlatego też chcielibyśmy przetestować ten 

nowy wariant pieluszek Pampers a rozmiar nasz to 4  

 

21. MałaMii25   

moja 3.5 mc córcia używa Pampersów premium care od urodzenia. W chwili obecnej używamy rozm.2 ale 

lada dzień będziemy już nosić 3 :) przetstowaliśmy oba warianty pieluszek premium care (wkład z siatką, 

który świetnie się sprawdzał w rozm.1 i mikrokanalikami z których jesteśmy bardzo zadowoleni używając 

rozm.2.), dlatego bardzo chętnie przetestujemy pieluszki Pampers Premium w rozm. 3 :) Bardzo lubimy 

sprawdzać i testować dlatego zgłaszamy się do udziału w zabawie :) 

 

22. Kasia Roga  
My się mocno piersią karmimy,, zwłaszcza w nocy, przez co chłonna i dobra pieluszka jest na wagę złota! � 

Chętnie przetestujemy pampersową nowość! Rozmiar 4. 

 

23. Katarzyna K   

- my chcemy recenzować, bo używany pampers "premium care" i mamy doświadczenie :) Używamy też 

"baby activ", ale na noc koniecznie "premium" :) Wybierz nas :) - rozmiar 4 

 

24. Magdalena Kicińska   

Jestem mamą półrocznego Bartosza nasz rozmiar to 3. Synek jest strasznie ruchliwy kręci się i wierci na boki, 

próbuje siadać i wygina nóżkami na prawo i lewo czy pampers premium care da radę? Bardzo chcielibyśmy 

się przekonać! :) I dzięki Tobie Agato nasza droga mleczna trwa nadal! Dziękujemy <3 

 

25. Monika Plaskowska-Kaczmarek 2  

Chciałbym przetestować nowe pieluszki Pampers, ponieważ moja 2.0 m-na córka Zosia ma bardzo wrażliwą 

skórę i w zasadzie trudno nam jest znaleźć markę pieluszek, która spełnia nasze oczekiwania i nie podrażnia 

pupy Malutkiej. Zosia nosi aktualnie rozmiar 3. 

 

26. agata  

Oliwia w dniu ogłoszenia wyników na testera pieluszek kończy rok. Będzie w najlepszym wieku na 

testowanie. Jeszcze nie chodzi, często „pada” na pupę, a tam niespodzianka… a ponieważ Olisia zabkuje to 

wiemy jakie są wtedy niespodzianki w pieluszka… czy nowe premium ccare sprostają? Zobaczymy. Do tej 

http://www.mamanatropie.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCh5yYjG1I93AbcYwtTF2gWw
https://www.youtube.com/user/kasiuulkaa
https://www.youtube.com/user/katrina88gda
https://www.youtube.com/channel/UCPILRdhsv-Zap0cks4U7aLg
https://www.youtube.com/channel/UCgwIA3TwdmuAelCP1F8ofzg
https://www.youtube.com/watch?v=Sfg4bnQMNN0&lc=z13cyneonkqygrdms22suxlantixgphqt04


pory przetestowaliśmy pampersy zielone i pomarańczowe oraz pieluchomajtki może będzie okazja 

porównać  rozpoczynamy nosić 4+ 

 

27. Gabi  

Pieluszki Pampers Premium Care zdaly celujaco, uzywala je moja coreczka po porodzie w rozmiarze 1. 

Chetnie bym przetestowala rozmiar 4. To bylby najlepszy prezent na Walentynki  

 

28. Marla  

Z Zosią od urodzenia testujemy różne pieluszki, ale po ostatnich problemach brzuszkowych i odparzeniu 

jesteśmy wierne Pampers Active Baby Dry. Z chęcią wypróbowałybyśmy także Pampers Premium Care, gdyż 

dotychczas ze względu na ich cenę nie zdecydowałysmy się na zakup. Zosia ma 6,5 miesiąca i jest już bardzo 

bardzo ciekawa świata i ruchliwa, więc być może te pieluszki jeszcze lepiej zabezpieczą ją podczas 

harców  Obecnie nosi rozmiar 3. 

 

29. Monika Plaskowska-Kaczmarek   

Chciałbym przetestować nowe pieluszki Pampers, ponieważ moja 2.0 m-na córka Zosia ma bardzo wrażliwą 

skórę i w zasadzie trudno nam jest znaleźć markę pieluszek, która spełnia nasze oczekiwania i nie podrażnia 

pupy Malutkiej. Zosia nosi aktualnie rozmiar 3. 

Odpowiedz · 1  

 

30. 85ivona  

Dlaczego my? Bo przy noworodku jako świeżo upieczona mama martwię się o wszystko - ubranka, kremiki, 

rożki i inne, więc dobrze byłoby chociaż pieluszki mieć pewne ;) Obecnie rozmiar 1, ale dzieci tak szybko 

rosną... 

 

31. Dzieciaki Testują  

Moja Oliwia chętnie sprawdzi chłonność tych pieluszek ;) Używamy pampków Pampers ale tych zielonych, te 

lekko ceną odstraszają, a jednak i tak wszystkie pieluchy lądują ostatecznie w śmieciach, więc aby nie 

wyrzucać zbyt wiele pieniędzy do śmieci, bierzemy zawsze zielone ;) A chętnie byśmy te Premium z zielonymi 

porównały czy faktycznie dużo lepsze..? Rozmiar 3 

Odpowiedz · 1  

 

32. martitah1   

Moja 6 miesięczna Alicja z miłą chęcią przetestuje to nowe "cudeńko" marki Pampers. W nocy budzi się 

często na cycusia i szybko zasypia i tak wkoło kilka razy w nocy... a ja już nie chcę jej wybudzać i dopiero nad 

ranem zmieniam jej pieluszkę co powoduje często przemoknięcie piżamki aż do śpiworka - i znowu to 

pranie... :P Dodatkowo zaczyna pełzać więc zrobiła się bardzo ruchliwa! :D Bardzo, bardzo, bardzo chcemy!!!! 

Ps. Nosi rozmiar 4 :) 

Odpowiedz · 1  

 

33. Magdalena Kuberska   

Powodem, dla którego powinnaś wybrać mojego 4-miesięcznego synka do akcji recenzenckiej jest to, że w 

najbliższym czasie całą rodzinką wybieramy się na pierwszą dłuższą wycieczkę do Pragi. W podróży potrzeba 

pewnych i sprawdzonych pampersów, aby nasz Maluszek mógł z przyjemnością korzystać z nowych, 

niesamowitych wrażeń, nie odczuwając przy tym dyskomfortu pieluszkowego. Po obejrzeniu wykonanych 

przez Ciebie testów, jestem przekonana, że Pampers Premium Care spełnią się w swojej roli idealnie, a mój 

synek będzie cieszył się każdą chwilą spędzoną w jednym z najpiękniejszych miast Europy :) Pozdrawiam. 

Rozmiar pieluszki 3 

Odpowiedz · 1  

 

34. NualiaMk   

Uwielbiam takie akcje testujące! Ale nie chce mi się wierzyć, że po wlaniu 150ml pieluszka była taka sucha, 

no nie mogę w to uwierzyć! Serio?? :) Sama z chęcią przekonam się na własnej skórze i wykonam podobny 

test w domu. Nie uwierzę, póki sama na żywo tego nie zobaczę ;) Wybieram pieluchy w rozm. 5 dla mojego 

małego odkrywcy świata! 

Odpowiedz ·  

 

https://www.youtube.com/channel/UCgwIA3TwdmuAelCP1F8ofzg
https://www.youtube.com/user/85ivona
https://www.youtube.com/user/Agneza86
https://www.youtube.com/user/martitah1
https://www.youtube.com/channel/UCNiwZ8jXc-0FZ18R0MfntKg
https://www.youtube.com/user/NualiaMk


35. Kasienq   

Chętnie przetestujemy pampers premium care razem z moim 8-miesięczniakiem Jaśkiem. Do tej pory 

uzywamy pampers active baby, ale ostatnio nie wiem czy przez to, ze moj maly ssak daje w nocy czadu przy 

cycu i swoimi piruetami nie do konca nas zadowalaja z chlonnoscia. Chcemy malej zmiany moze akurat 

podpasuja. Jesli sie zalapiemy rozmiar 4+ ! :) buzki ! 

Odpowiedz 

 

36. solenka83 Ignaśko i ja zgłaszamy chęć udziału w akcji! Dlaczego my? Ponieważ uwielbiamy markę Pampers. 

Pupa mego Kruszynka nie miała okazji wypróbować Premium, ale domaga się wygody i komfortu, jak 

przystało na prawdziwego dżentelmena i maminkowego królewicza <3 Zatem chętnie wypróbujemy i 

recenzję napiszemy! Tzn. ja napiszę, ale wysłucham wszystkiego co synek wygęga, wypiszczy i wyartykułuje 

... po swojemu. Ig - prawie 10 mcy, 9 kg i pielucha rozmiar 4 - choć czasami, jak patrzę na wypełnienie to 

chyba najlepsze byłoby wiaderko :P :P Pozdrawiamy! :) 

Odpowiedz · 2  

 

37. Zuza Borys   

Ja też chętnie przetestuję pieluszki, obecnie używamy pieluch wielorazowych, jednak w nocy i w czasie wyjść 

lepiej sprawdzają się jednorazowki (jednak są wygodniejsze:) Stas jak dotąd używal kilku marek jednak nigdy 

nie próbował Pampers Premium Care a z opisu wynika ze są to naprawde wyjątkowe produkty. Jeśli się 

sprawdzą być może zrobią karierę w naszym domu bo Młody jest naszym pierwszym dzieckiem i niedługo 

czas na następne! Oprócz tego jeśli pieluszki rzeczywiscie będą dobre jako przyszły lekarz z pewnością 

polecę je rodzicom maluszków. Stas nosi rozmiar 4, pozdrawiamy! 

Odpowiedz · 1  

 

38. Anka Ślęzak  

Zgłaszamy się i my! Dlaczego- bo dupka Julci jest tak delikatna i wrażliwa, że będzie najlepszy testerem 

pieluszek ever :) używamy trójeczek:) 

Odpowiedz · 1  

 

39. Joanna D   

P- jak pupka mojej córeczki: jest delikatna i podatna na odpażeniaA- jak aktywność;właśnie rozpoczynamy 

etap aktywnego samodzielnego chodzeniaM-jak mnòstwo picia w ciągu dnia pochłanianego przez 

córeczkęP-jak pewność że nic i nigdy nie przecieknieE-jak ekonomiczność:to coś ważvego dla rodziców:)R-jak 

ruchliwość mojego maluszka i w dzień i w nocyS-jak ssanie maminego mleka w dzień i w nocy.I dlatego 

przetestowanie tych pampersów w rozmiarze 4 byłoby świetne:) 

Odpowiedz · 1  

 

40. togoslawa  Witam, 

2 lutego zostałam po raz drugi mamą. Obecnie synuś nosi rozmiar 1 zwykłych pampersów, ale bardzo 

chętnie wypróbujemy nowe Premium Care i być może pozbędziemy się lekkich odparzeń Bardzo chętnie 

przetestujemy rozmiar 2 i kto wie, może już przy nich zostaniemy… 

Pozdrawiamy  

41. Asia bloguje o prezentach  Bardzo chciałabym przetestować te pieluszki, bo dzięki temu paskowi, który 

zmienia kolor okazałoby się kto ma rację – mój mąż, który twierdzi, że mam obsesję przewijania czy ja 

uważając, że Amelka często ma mokrą pieluchę  Rozmiar 4 byłby dla nas w sam raz 

 

42. Angelika Kasprzyk  Mam 14 miesięcznego synka który bardzo dużo pije jak nie mleka z piersi(bo nadal 

karmię),to wodę i soczki.Z racji że dużo pije,potrzebuje idealnej pieluszki,która nie tylko ochroni go przed 

przeciekaniem,ale też przed odparzeniami i nie będzie krępowała jego wygibasów…a powiem Wam że 

Pawełek jest bardzo ruchliwym dzieckiem.Przeszliśmy już wszystkie pieluszki,od zwykłych po te najlepsze i 

naszym zdaniem Pampersy przebijają się górą,nie mieliśmy okazji jeszcze mieć tych premium care dlatego 

chętnie dołączymy do tej akcji i wydamy szczerą opinię.Lubimy recenzować i oceniać dlatego idealnie 

nadajemy się na testerów  

Pawełek nosi rozmiar 4. 

 

43. Anka  Tomek- czyli mój najwspanialszy prezent mikołajkowy (urodził się 6.12) jest bardzo ciekawy świata. W 

dzień chetnie poznaje otoczenie. Odkrywa czemu żyrandol czasem świeci, a czasem nie. Lubi swoich 

https://www.youtube.com/user/Kasienq
https://www.youtube.com/user/solenka83
https://www.youtube.com/channel/UCPL45OmuJMyarIUF5sOvTzg
https://www.youtube.com/channel/UCltT-GnNgmqiea8otwEqR-w
https://www.youtube.com/channel/UCxUvhykaILtWdAtLLM8iHTQ
http://www.prezentujeprezenty.pl/
https://web.facebook.com/AngelaEJKA
http://./


przyjaciół z karuzelki i bardzo nie lubi mokrej pieluchy, ktora niestety nam sie zdarza. Dlatego, z ogromną 

przyjemnością weźmiemy udział w testowaniu pieluszek. Tomek bedzie moczył pieluszki zawodowo, a mama 

opisze efekty w recenzji. Używamy rozmiar 3  

44. niema  Jestem mamą 10-miesięcznej księżniczki, która nie znosi się przebierać. Wróciłam już do pracy a 

nadal karmię piersią. Z tego powodu mój mały ssak przestawił się na nocny tryb podjadania. Je często i co za 

tym idzie często siusia. Potrzebujemy chłonnych pieluszek rozmiar 3 aby ograniczyć nocne wybudzenia 

spowodowane przebieraniem. Dodam że karmimy się na śpiocha  

 

45. Marta Jesteśmy na etapie poszukiwania pieluszek idealnych. Wypróbowaliśmy już trzy rodzaje i każdym 

czegoś brakowało – przepuszczały, były za sztywne, trudne w zakładaniu, wkład zbijał się w grudki… Być 

może Pampers Premium Care będą strzałem w dziesiątkę? Dopiero zaczynamy naszą pieluchową przygodę, 

więc właściwy wybór jest dla nas bardzo ważny! Potrzebujemy rozmiaru 2. 

 

46. Hania  Do testowania zgłoszę moją pięciomiesięczną Lilkę. Co prawda używamy już tych pieluszek na 

noc,wiec wielkiego zaskoczenia nie będzie, ale chętnie podzielimy się opiniami i przemyśleniami na temat 

tego produktu. Zapewniamy rzetelną ocenę , a pieluchy zapewniają spokojny sen mojej córki. Czyli obopólna 

korzyść wniknęłaby z przejęcia naszej rodziny do wielkiego testu. Obecnie używamy pieluch o rozmiarze 3. 

 

47. Ania Sikorska  A właściwie to dlaczego nie ja?  Jestem mamą od lat 17. Wypróbowałam już przy mojej 

szóstce dzieci mnóstwo rozmaitych pieluch. W tej chwili Pampers jest poza moim zasięgiem finansowym, 

więc chętnie przetestuję za free… Mój najmłodszy synek ma 1,5 roku, nosi pieluchy w rozmiarze 5 i ze 

względu na swoją niepełnosprawność na pewno jeszcze trochę te pieluchy będzie używał. Jesteśmy dobrym 

materiałem na testery pieluch! Polecamy się! 

 

48. Luca Hej  Bardzo jestem ciekawa, czy są warte swojej ceny. Uczucie suchości i wygoda dziecka są dla nas 

ważne, bo przy ciągłych wysypkach już przynajmniej na pupie niech ten biedak ma komfort  

Nosimy rozmiar 4+ – 5, zależnie od marki. Młody waży ciut powyżej 10 kg. 

 

 

49. Ania  Po rozmiar 4 zgłasza się Julian – tester idealny:) Pije dużo mleka, to i dużo sika. Ponadto samodzielnie 

próbuje coraz to nowych pokarmów – gwarantuje więc przetestowanie pieluszek na różnych 

konsystencjach:P 

 

50. SylwiaChętnych bardzo wiele,ale i ja z Gabrysiem chętni jesteśmy do przetestowania nowych pampersów. 

To moje pierwsze dziecko i jako niedoświadczona mama zbieram informację i wiedzę każdego dnia..czytam, 

rozmawiam, testuję i doświadczam..każdy dzień nowym wyzwaniem, zarówno dla mnie, jak i dla mojego 

synka. Każdy dzień przynosi coś nowego i jest wyjątkowy, bo bycie matką jest naprawdę wyjątkowe, choć nie 

zawsze usłane różami  Chętnie sprawdzimy nowe pampersy i podzielimy się naszym kolejnym 

doświadczeniem…a może i przy okazji tacie będzie łatwiej opanować marchewkowe plecy  

Nosimy rozmiar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/Strona-Leona-200458220297361/?ref=aymt_homepage_panel
http://fb.com/milkpowerproject

