
Praktika 
egyméretes mosható pelenka belső
one size washable diaper insert 

Keresse a színes Monapeleket a boltokban!

Összetétel: 100% pamut külső és belső 
borítás, 100% poliészter nedvszívó mag 
a plusz betétben és a pelenka belsejé-
ben. A belső és a betét, bőrrel érintkező 
anyaga nyers, puha flanel, amit minősített 
ÖKO fonalból készítünk.

Használata: 3,5 kg–15 kg-ig használható, 
a patentok segítségével állítható méretű, 
puha pelenka belső. Bőr és bababarát ter-
mék.  A Praktikához MonaWrap pelenka 
külső használata szükséges.

www.monapel.com

Composition: 100% cotton cover and 
liningm 100% polyester absorbent core 
in the insert and in the inner part of the 
diaper. The inner lining that touches the 
skin and the insert are raw, soft flannel 
made of ECO-certified thread.

Usage: from 3,5 kg up till 15kg, the inner 
size can be adjusted with the snaps. Skin 
and baby friendly product. 

Should be used along with the MonaWrap 
diaper.
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Keresse a színes Monapeleket a boltokban!

Összetétel: 55% poliészter, 45% poliu-
retán. A külső pelenka nedvességzáró, 
lélegző, antibakteriális, minősített ÖKO 
alapanyagból készült. Bőr és bababarát 
termék.

Méretek:
3–15 kg - Plus (egyméretes, állítható)
15–20 kg - Maxi 

Használata: Monapel Praktika pelenka 
belsőhöz ajánlott használni.

www.monapel.com

Composition: 55% polyester, 45% 
polyurethane. Waterproof, breathing, 
antibacterial, ECO-certified materials. Skin 
and baby friendly product.

Sizes:
3-15 kg - Plus (one size)
15-20 kg - Maxi

Usage: It is recommended to use along 
with the Monapel Praktika diaper 
insterts. 
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MonaWrap Plus, Maxi
egyméretes pelenka külső
one size diaper cover

ONE
SIZE



All In One Plus
mosható pelenka
washable diaper

Keresse a színes Monapeleket a boltokban!

Összetétel: 100% pamut belső, 100% 
poliészter nedvszívó mag a belsejében, 
a külső vízzáró borítás: 55% poliészter, 
45% poliuretán. A belső és a betét, bőrrel 
érintkező anyaga nyers, puha flanel, amit 
minősített ÖKO fonalból készítünk. A víz-
záró anyag, lélegző, antibakteriális, minő-
sített ÖKO alapanyag. Bőr és bababarát 
termék. 

Használata: A legegyszerűbben és leggyor-
sabban használható mosható pelenka. 

www.monapel.com

Composition: 100% cotton inside, 
100% polyester absorbent core; outer 
waterproof cover: 55% polyester, 45% 
polyurethane. The inner lining that 
touches the skin and the insert are raw, 
soft flannel made of ECO-certified thread. 
Waterproof, breathing, antibacterial, ECO-
certified materials. Skin and baby friendly 
product. 

Usage: The simplest and quickest 
washable diaper. 
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3–9 kg

7–15 kg
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Leszoktató pelenka
Training diaper 

Keresse a színes Monapeleket a boltokban!

Összetétel: 100% pamut belső, 100% 
poliészter nedvszívó mag a belsejében, 
a külső lélegző, vízzáró borítás: 55% po-
liészter, 45% poliuretán. A belső, bőrrel 
érintkező anyag puha flanel, amit minő-
sített ÖKO fonalból készítünk. A vízzáró 
anyag, lélegző, antibakteriális, minősített 
ÖKO alapanyag. Bőr és bababarát termék.

Használata: A pelenkáról való leszokta-
táshoz nyújt segítséget. Nagy nedvszívó 
képességgel bír.

www.monapel.com

Composition: 100% cotton inside, 100% 
polyester absorbent core, breathable, 
waterproof cover: 55% polyester, 45% 
polyurethane. The inner lining that 
touches the skin is soft flannel made 
of ECO-certified thread. Waterproof, 
breathing, antibacterial, ECO-certified 
materials. Skin and baby friendly product.

Usage: It helps potty training. High 
absorbent character. 
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Úszópelenka
Swimming diaper 

Keresse a színes Monapeleket a boltokban!

Összetétel: 100% poliészter összetételű 
színes, vízlepergető anyag és 100% poli-
észter hálós bélés. Tépőzáras úszópelen-
ka, vidám szegőcsíkkal, hálós béléssel, 
hogy a szennyeződés könnyen eltávolít-
ható legyen. Kék, piros, rózsaszín és zöld 
színekben kapható.

Használata: Ajánlott babaúszáshoz, 
strandra, medencébe.

www.monapel.com

Composition: 100% polyester colourful, 
water-repellent material and 100% 
polyester mesh lining. Velcro closure 
swimming diaper with a with fun border, 
mesh lining, so that dirt could be easily 
removed. It is available in blue, red, pink 
and green.

Usage: It is recommended for baby 
swimming, beach and pools. 
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10–18 kg
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Mosható nedvszívóbetét
Washable absorbent insert

Mosható melltartó betét
Washable bra insert

www.monapel.com

Összetétel: 100% pamut és 100% poliészter nedvszí-
vó mag a belsejében. A betét nyers, puha flanel, amit 
minősített ÖKO fonalból készítünk. Bőr és bababarát 
termék.
Használata: Monapel Praktikához vagy az All In One 
Plus pelenkához használható plusz betétként. Az éjsza-
kai pelenkázásra kiváló megoldás.

Composition: 100% cotton and 100% polyester 
absorbent core. The insert is raw, soft flannel made of 
ECO-certified thread. Skin and baby friendly product.

Usage: It can be used as an extra insert in the Monapel 
Praktika or All In One Plus diaper. It is perfect for nights.

CKWOU

monapel

Kiszerelés: 6 db/csomag + mosóháló

Összetétel: lélegző, nedvesség záró anyag (55% poli-
észter, 45% poliuretán), 100% pamut belső, nedvszívó 
réteg és 100% pamut fedőréteg. Bőrbarát termék.

Használata: Helyezze a melltartóba a betétet, hogy 
megóvja viselőjét az átázástól.

Package: 6 pcs/pack + mesh laundry

Composition: breathable, watertight material ( 55% 
polyester 45 % polyurethane), 100% cotton inner 
absorbent layer and 100% cotton cover. Skin-friendly 
product. 

Usage: Place it in the bra to protect your bra from wet 
patches.
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Eldobható papírbetét
Disposable paper insert 

Mosható törlőkendő
Washable wipe cloths 

www.monapel.com

Kiszerelés: 50 db/csomag

Összetétel: 76% viszkóz, 24% kötőanyag. Segít szá-
razon tartani a baba bőrét. A Monapel eldobható 
betét egy vékony bőrbarát anyag.

Használata: Pelenkázáskor a pelenka belsejére kell 
teríteni. Segítségével könnyen eltávolítható a szék-
let a pelenkából.

Package: 50 pcs/pack

Composition: 76% viscose, 24% absorber.
It helps to keep the baby’s skin dry. The Monapel 
disposable insert is a soft, skin-friendly product. 

Usage: Place it on top of the diaper when changing 
the baby. It makes it easier to remove feces from the 
diaper.

Kiszerelés: 5 db/csomag

Összetétel: 100% pamut, natúr és vegyes színek.

Használata: Megnedvesítve popsitörlőként, tör-
lőkendőként vagy nyálkendőként alkalmazható. 
Nagy nedvszívó hatású bőr- és bababarát termék.

Package: 5 pcs/pack

Composition: 100% cotton in natural or various 
colours. 

Usage: As wipes or burp clothes. You may use it 
as babywipes when dampened. Baby and skin-
friendly product with a high absorbent character.
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nandu

Minőség: I. osztály | Quality: Class 1 
Gyártja és forgalmazza: Élj Magyarország Kft. 
Manufactured and distributed by:
Be Alive Hungary LTD 
Származási hely: Magyarország
Made by Hungary / EU
Termékeinket kizárólag magyar munkaerő alkal-
mazásával készítjük (tervezés, szövés, szabás-var-
rás, teljes arculati kivitelezés, csomagolás).
Our products are made exclusively by Hungarian 
manufacturers (design, tailoring and sewing, 
weaving, full corporate identity, packaging).

Egy boldogabb, harmonikusabb, kiegyen-
súlyozottabb világ reményében készülnek 
a hordozóeszközeink és mosható pelenká-
ink. Figyelembe vesszük Földünk ökológiai 
terhelését termékeink tervezése és gyártá-
sa során.
Nandu Klasszikus, Nandu ÖKO Prémium 
hordozókendők, valamint Nandu ÖKO 
Mei Tai és Bébi Tai hordozók készítésével 
járulunk hozzá a kisgyermekes családok 
EGÉSZségéhez. 

Our carriers and diapers are made 
in the hope for a happier, more 
balanced and harmonius world. 
In the design and production, 
we take into consideration the 
environmental impact on the Earth.
We contribute to the health and 
completeness of families with 
small children with the production 
of our Nandu Classic, Nandu ECO 
Premium slings, and Nandu ECO 
Mei Tai and Baby Tai carriers.

nandu-wrap.com


