
Vaše úkoly v projektu Představujeme nejjemnější pohodlí 
a nejlepší ochranu pokožky díky 
plenkám Pampers Premium Care

Pampers 
Premium Care

Vaše online příspěvky s Pampers

1. Poznejte vlastnosti plenek pomocí našich testů

2. Napište recenzi

3. Sdílejte s ostatními osobně i online

Seznamte se s plenkami a jejich vlastnostmi provedením speciálních testů. Postupujte podle 
pokynů našich zvířecích pomocníků – připravili jsme 3 testy pro každou variantu plenek! 

Sdílejte s ostatními na svém účtu na Instagramu a Facebooku jedinečný #dotykPampers 
#PremiumCare! Zveřejněte příspěvek, krátké video nebo bumerang a povězte ostatním, jak 
jsou plenky Pampers hedvábně jemné, hebké a šetrné k pokožce vašeho miminka. Vstupte 
do světa Pampers! 

První rok života miminka je plný milníků. Jejich první úsměv, první zoubek, první krůček. 
V Pampers jsme s vámi u každého z nich, od jejich první plenky po její vrtošivou první výměnu. 

Pro ta nejmenší miminka jsou tu plenky s upevňovacími 
pásky Pampers Premium Care, naše nejjemnější ochrana 
pro citlivou pokožku novorozeného miminka. 

Plenky Pampers Premium Care vám přinášejí prémiovou 
péči. Jsou to jediné plenky s unikátní absorpční povrchovou  
vrstvou pro hedvábně jemný dotek s pokožkou vašeho 
dítěte, která od ní zároveň odvádí vlhkost a tekutou stolici, 
aby zadeček vašeho děťátka zůstal v suchu a pohodlí. 

Pro malé neposedy jsou tu plenkové kalhotky 
Pampers Premium Care Pants, které jsou ty pravé, když se 
vaše děťátko rozhodne při výměně plenky objevovat svět! 

Rozlučte se s náročnou výměnou plenek. Díky hebkému, 
pružném pasu se Pampers Premium Care Pants snadno 
oblékají jedním tahem, i když je vaše děťátko neposedné. 
Vašemu dítěti tak nebude nic stát v cestě při hraní. 

Průvodce projektem

Pamatujte!
V popisku příspěvku napište několik vět o plenkách 
Pampers Premium Care a přidejte hashtagy: #dotykPampers, 
#PampersKlub, #PremiumCare

Napište recenzi na plenky Pampers Premium Care na následujících stránkách:

Jako maminka nebo tatínek malého děťátka znáte spoustu dalších rodičů, prarodičů, 
tetiček a strýčků. Povězte jim o tom, že jste členy Pampers klubu a předejte jim 
slevové kódy.

Pamatujte! 
Po napsání recenze nám pošlete odkaz na váš příspěvek skrze Zprávu o aktivitě, kterou najdete ve 
své osobní sekci. 

Při psaní recenze můžete zhodnotit následující: 
• Jak jste byli s plenkami Pampers Premium Care spokojení?
• Co říkáte na hedvábně jemný povrch? 
• Jak plenky uspěly v testech? Podělte se o zkušenosti s absorpcí, jemností a také pružností 

plenkových kalhotek.

Ne všechny naše přátele vídáme pravidelně. Sdílejte vaše zkušenosti s plenkami 
Pampers Premium Care s vašimi známými a sledujícími online! Zveřejněte příspěvek na:

Test jemnosti

Pampers.cz

Facebook

Rozdal/a jsem všechny slevové kódy ostatním rodičům.

Alza.cz Heureka.cz

Instagram Blog

Test povrchové vrstvy Test pružnosti

Test absorpce

Pro oba typy plenek Pro plenky s upevňovacími pásky Pro plenkové kalhotky Ukažte šťastné chvíle se 
svým děťátkem! Sdílejte 
fotku svého usměvavého 
a spokojeného miminka.

I plenky mohou být zábava! 
Využijte představivosti 

a zachyťte plenky 
v zajímavé kompozici.

Pochlubte se fotkou se 
zvířátkem, které dnes zdobí 

plenku vašeho děťátka!

Zachyťte jednotlivé testy 
plenek Pampers. Zapojte se 
a užijte si s přáteli spoustu 

zábavy!

Obsah projektového balíčku Pampers Premium Care:

• 1 balení plenek s upevňovacími pásky Premium Care 
nebo plenkových kalhotek Premium Care Pants 
v jedné z velikostí 2-5

• Průvodce projektem
• Dotazníky průzkumu trhu
• 4x slevový kód pro kamarádky maminky (obdržíte online)
• 2x balónek pro test pružnosti (tým Pants)



Test jemnosti

Vezměte plenku Premium Care 
s upevňovacími pásky a podívejte se 
pozorně na vnitřní vrstvu.

Vidíte ty malé dírky ve tvaru srdíčka? To 
je absorpční vrstva, která odvádí vlhkost 
a nepořádek hluboko do plenky, pryč od zadečku děťátka. 

Unikátní povrchová vrstva plenek Pampers Premium Care 
rychle absorbuje vlhkost a pomáhá tak chránit pokožku 
děťátka od podráždění.  

Vciťte se do světa 
vašeho miminka

Od jeho prvního dotyku 
plenek Premium Care
s upevňovacími pásky…

Otestujte vlastnosti 
plenek a jejich benefity!

Sdílejte 
výsledky testů 

s ostatními online!

Plenky Pampers Premium Care 
doporučuje Česká pediatrická společnost.

Výměna plenky nikdy nebyla snazší

Test 
absorpce

Rozložte plenky s upevňovacími pásky nebo plenkové kalhotky 
Premium Care a nalijte na ně přesně 100-150 ml studené vody.

Vyčkejte 40 vteřin a jemně plenku zmáčkněte, abyste 
napodobili pohyb děťátka. 

Přiložte plenku k vaší tváři a pociťte to, 
co zadeček vašeho děťátka!

3ab
sorpční kanálky

Udržuje tato plenka 
zadeček mého 

děťátka v suchu? 

Sdílejte výsledky 
testů s ostatními 

online!

Nafoukněte balónek z vašeho 
projektového balíčku do velikos-
ti zadečku vašeho děťátka.

Zauzlujte a navlékněte plenku na balónek. 

Vidíte, jak plenka perfektně sedí díky pružnému 
pásu a umožňuje tak dítěti pohyb i snadné 
nasazení plenky? 

Je plenka dostatečně 
pružná pro snadný pohyb 

mého děťátka? 

Bude tato plenka rychle 
odvádět vlhkost a nepořádek 

od dětské pokožky? 

Najděte předměty každodenní potřeby, se kterými přijde 
pokožka vašeho děťátka do styku…

Co takhle jemná plyšová hračka nebo přikrývka? A samozřejmě 
také plenka Pampers.

Porovnejte jemnost vnitřní povrchové vrstvy plenky 
Pampers Premium Care s ostatními předměty, které jste 
nashromáždili, a pociťte sami, co vaše děťátko cítí! 

Je tato plenka dostatečně
 jemná pro citlivou pokožku 

mého miminka? 

Test pružnosti
#týmPremiumCarePants

Test povrchové vrstvy
#týmPremiumCare

…po jejich první krůčky 
s plenkovými kalhotkami 

Premium Care Pants

Heart Quilts™:
Pro hebký dotek s dětskou 
pokožkou a rychlý odvod 
vlhkosti a nepořádku

Pohodlné v 
každém směru:
Mají exkluzivní hebký a pružný 
pas pro pohodlné nošení.

Hebké a měkké:
Vybrané materiály jsou hebké 
jako peříčko pro nejjemnější 
dotek s pokožkou vašeho dítěte.

Suchost díky prodyšnosti:    
Umožňují volné proudění vzduchu 
uvnitř plenky, a tak zajišťují suchost 
díky prodyšnosti po celou noc. 

Až 12 hodin sucha:
Absorbují vlhkost a odvádí ji
od pokožky vašeho dítěte pro 
až 12hodinový pocit sucha.

Snadno se 
oblékají:
Mají hebký 
a elastický pas
pro pohodlné 
nošení.

Materiál hebký jako 
peříčko:
Vybrané hebké materiály jsou hebké 
jako peříčko pro náš nejjemnější 
dotek s dětskou pokožkou

Vzduchové kanálky:
Suchost díky prodyšnosti
a až 12 hodin ochrany Indikátor vlhkosti:

Upozorní vás, když je 
čas vyměnit plenku
.

Tvar přizpůsobený 
pupíku děťátka:
Chrání citlivé bříško vašeho děťátka 
díky dokonale padnoucímu tvaru
brzuszek dziecka.

1. Natáhněte 2. Oblékněte 3. Zabezpečte


