(Overigens kunt u het
Zeewolde

pyjamaluier.nl

Op de volgende pagina
hebben we een paar tips
toegevoegd (zoals deze)
om u op gang te helpen.

Welke maat? Zie tabel hiernaast en
meet de taille en heup op. De Pjama
maat is de gangbare lengte maat. De
beenlengte is alleen bij de lange broek
van belang.

Wassen binnenstebuiten op max. 60° C
en met gelijke kleuren. Geen bleek of
wasverzachter en niet in de droger.
Door de unieke eigenschappen duurt
het droogproces langer. Het advies is
om meerdere broeken op voorraad te
hebben bij dagelijks gebruik.

Pyjama

Bedplassen Incontinentie

“Mijn bed blijft elke nacht droog! Ik draag
een gewone pyjamabroek.”

U

kunt deze strakke,
professionele folder Vochtopname zie ML
gewoon zo gebruiken of
hem aanpassen.

Vochtopname
Bedplassen bij volwassenen of kinderen, zie
hier de oplossing voor een droge nacht. In
de pyjamaluier gaat namelijk wel een
halve liter zonder door te lekken of nat bed.
Altijd droog, onopvallend mee met de rest,
hoe heerlijk is dat!

Schaamte

Bedplassen
Droogblijven in je pyjamabroek bij
bedplassen. Pyjamaluier.nl verkoopt de
“Pjama”. Dit is een wasbare nacht luier met
de uiterlijke kenmerken van een pyjama,
het draagcomfort van een pyjamabroek
en met de onzichtbare veiligheid van een
luier.
Bedplassen veroorzaakt stress, met de
Pjama vermindert deze aanzienlijk. Het
beddengoed blijft altijd droog, dus geen
matrasbeschermer meer nodig en niet
steeds het beddengoed verschonen, de
pyjamabroek gaat eenvoudig in de was en
is de volgende dag weer droog.

De voordelen op een rijtje:
•

Wasbaar

•

Altijd droog in bed

•

Comfortabel

Zelfvertrouwen en
eigenwaarde

Als je groter wordt en de nachten niet
droog kunt blijven dan is dat heel
vervelend. Misschien gebruik je thuis nog
gewoon een onderlegger op je matras of
draag je ‘s nachts een luierbroekje. In het
bijzijn van anderen wil je dat niet meer als
je kleuter af bent, vanaf zes jaar groeit vaak
de schaamte.

Niet alleen kinderen, ook volwassenen
kampen met incontinentie problemen,
de blaas de baas blijven lukt dan niet.
Ook daar is de Pjama een uitkomst voor.
Het biedt rust en zelfvertrouwen voor het
hele gezin.

" De gebruikte broek gaat in de
waterdichte waszak. Ik hoef niet bang te
zijn dat anderen mijn geheim zien.”

Als je kind gaat logeren of op kamp gaat,
geef je de waterdichte waszak mee.
Broek erin en niemand ziet of ruikt iets. Het
is handig om twee broeken te hebben,
dan heb je altijd verschoning bij je.

De Pjama is er in verschillende maten van
klein tot groot. Kort model of lange broek.

Logeren weer een feestje

Contact
info@pyjamaluier.nl

Pjama een Zweedse uitvinding
Helpen een plaswekker en andere droog
bed trainingen onvoldoende? Lekt een
luier telkens door?

Verkoop via webshop:

Vanuit Zweden is deze mooie oplossing
bedacht. Probeer eens de Pjama!

Facebook: pyjamaluier

www.pyjamaluier.nl

