
KNJIŽICA 
KUPONOV
Od rojstva do 6 mesecev

KLUB

VZOREC

knjižico s kuponi prejmete

ob včlanitvi!



KLUB

Kupon je unovčljiv od 1. 3. do 31. 10. 2021 v živilskih prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega 
asortimana. Kupon lahko unovčijo samo člani kluba Lumpi. Popust se obračuna na blagajni s kuponom iz 
originalne tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. 1 kupon velja za 1 izbrani izdelek. Kuponi se med seboj ne 
seštevajo in se izključujejo z vsemi preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. 
Ne velja za izdelke v projektu Znižano. Kupon ne velja v Mercatorjevih franšiznih trgovinah in ne velja v 
spletni trgovini. Vse slike so simbolne.

Knjižico kuponov podarja Mercator kot pozornost in majhno pomoč 
staršem novorojenčkov, ki so postali člani Kluba Lumpi. Ob prehodu v 
naslednje obdobje otrokove starosti, od 6 mesecev do 3 let, prejmete 
drugo knjižico.

Vse priložene kupone lahko unovčite od 1. 3. do 31. 10. 2021.
1 kupon velja za 1 izdelek. Kupone preprosto predložite pri blagajni in ob 
predložitvi Pika kartice.

KLUB

Še niste član Kluba Lumpi?
Postanite član kluba in uživajte ugodnosti članstva!
Postopek včlanitve je preprost:
• Poskenirajte QR kodo in si naložite aplikacijo Moj M.
• Če aplikacijo Moj M že imate, v aplikaciji poiščite zvezdico Kluba Lumpi 
   in sledite vpisnemu postopku.
• Če aplikacije Moj M nimate, jo najprej naložite, nato poiščite zvezdico
   Kluba Lumpi in sledite vpisnemu postopku.
• Pogoj za članstvo v klubu je lastništvo Pika kartice.

Izdajatelj knjižice je: Mercator d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana. Več na www.lumpi.si.



Kupon velja od 1. 3. do 31. 10. 2021. 1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

HIPER

Cottontouch Johnson’s  Baby
 losjon, 300 ml, olje, 300 ml ali puder, 100 g

Kupon velja od 1. 3. do 31. 10. 2021. 1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

- 30%



KLUB

Kupon je unovčljiv od 1. 3. do 31. 10. 2021 v živilskih prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega 
asortimana. Kupon lahko unovčijo samo člani kluba Lumpi. Popust se obračuna na blagajni s kuponom iz 
originalne tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. 1 kupon velja za 1 izbrani izdelek. Kuponi se med seboj ne 
seštevajo in se izključujejo z vsemi preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. 
Ne velja za izdelke v projektu Znižano. Kupon ne velja v Mercatorjevih franšiznih trgovinah in ne velja v 
spletni trgovini. Vse slike so simbolne.

VZOREC

Cottontouch Johnson’s  Baby
 losjon, 300 ml, olje, 300 ml ali puder, 100 g



Kupon velja od 1. 3. do 31. 10. 2021. 1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

HIPER

Otroški gel za tuširanje 2v1 
Cottontouch Johnson’s  Baby
500 ml

- 30%



KLUB

Kupon je unovčljiv od 1. 3. do 31. 10. 2021 v živilskih prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega 
asortimana. Kupon lahko unovčijo samo člani kluba Lumpi. Popust se obračuna na blagajni s kuponom iz 
originalne tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. 1 kupon velja za 1 izbrani izdelek. Kuponi se med seboj ne 
seštevajo in se izključujejo z vsemi preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. 
Ne velja za izdelke v projektu Znižano. Kupon ne velja v Mercatorjevih franšiznih trgovinah in ne velja v 
spletni trgovini. Vse slike so simbolne.

VZOREC

Otroški gel za tuširanje 2v1 Cottontouch 
Johnson’s  Baby, 500 ml



Kupon velja od 1. 3. do 31. 10. 2021. 1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

-10%

HIPER

Otroško hladilno mazilo Becutan
200 ml



KLUB

Kupon je unovčljiv od 1. 3. do 31. 10. 2021 v živilskih prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega 
asortimana. Kupon lahko unovčijo samo člani kluba Lumpi. Popust se obračuna na blagajni s kuponom iz 
originalne tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. 1 kupon velja za 1 izbrani izdelek. Kuponi se med seboj ne 
seštevajo in se izključujejo z vsemi preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. 
Ne velja za izdelke v projektu Znižano. Kupon ne velja v Mercatorjevih franšiznih trgovinah in ne velja v 
spletni trgovini. Vse slike so simbolne.

VZOREC

Otroško hladilno mazilo Becutan
200 ml



Kupon velja od 1. 3. do 31. 10. 2021. 1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

-20%

HIPER & SUPER

Otroška zobna 
ščetka Elmex
0-3 let



KLUB

Kupon je unovčljiv od 1. 3. do 31. 10. 2021 v živilskih prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega 
asortimana. Kupon lahko unovčijo samo člani kluba Lumpi. Popust se obračuna na blagajni s kuponom iz 
originalne tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. 1 kupon velja za 1 izbrani izdelek. Kuponi se med seboj ne 
seštevajo in se izključujejo z vsemi preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. 
Ne velja za izdelke v projektu Znižano. Kupon ne velja v Mercatorjevih franšiznih trgovinah in ne velja v 
spletni trgovini. Vse slike so simbolne.

VZOREC

Otroška zobna ščetka Elmex
0-3 let



Kupon velja od 1. 3. do 31. 10. 2021. 1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

- 20%

HIPER

Izdelki Philips Avent
več vrst



KLUB

Kupon je unovčljiv od 1. 3. do 31. 10. 2021 v živilskih prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega 
asortimana. Kupon lahko unovčijo samo člani kluba Lumpi. Popust se obračuna na blagajni s kuponom iz 
originalne tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. 1 kupon velja za 1 izbrani izdelek. Kuponi se med seboj ne 
seštevajo in se izključujejo z vsemi preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. 
Ne velja za izdelke v projektu Znižano. Kupon ne velja v Mercatorjevih franšiznih trgovinah in ne velja v 
spletni trgovini. Vse slike so simbolne.

VZOREC

Izdelki Philips Avent
več vrst



Kupon velja od 1. 3. do 31. 10. 2021. 1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

HIPER

Kaseta 
Nursery Essential
3 kosi

- 15%



KLUB

Kupon je unovčljiv od 1. 3. do 31. 10. 2021 v živilskih prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega 
asortimana. Kupon lahko unovčijo samo člani kluba Lumpi. Popust se obračuna na blagajni s kuponom iz 
originalne tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. 1 kupon velja za 1 izbrani izdelek. Kuponi se med seboj ne 
seštevajo in se izključujejo z vsemi preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. 
Ne velja za izdelke v projektu Znižano. Kupon ne velja v Mercatorjevih franšiznih trgovinah in ne velja v 
spletni trgovini. Vse slike so simbolne.

VZOREC

Kaseta Nursery Essential
3 kosi



Kupon velja od 1. 3. do 31. 10. 2021. 1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

Bio čaj bebe 1001 cvet
20 vrečk, 40 g

- 12%



KLUB

Kupon je unovčljiv od 1. 3. do 31. 10. 2021 v živilskih prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega 
asortimana. Kupon lahko unovčijo samo člani kluba Lumpi. Popust se obračuna na blagajni s kuponom iz 
originalne tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. 1 kupon velja za 1 izbrani izdelek. Kuponi se med seboj ne 
seštevajo in se izključujejo z vsemi preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. 
Ne velja za izdelke v projektu Znižano. Kupon ne velja v Mercatorjevih franšiznih trgovinah in ne velja v 
spletni trgovini. Vse slike so simbolne.

VZOREC

Bio čaj bebe 1001 cvet
20 vrečk, 40 g



Kupon velja od 1. 3. do 31. 10. 2021. 1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

HIPER

Blazinice za dojenje to.to
30 blazinic

- 30%



KLUB

Kupon je unovčljiv od 1. 3. do 31. 10. 2021 v živilskih prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega 
asortimana. Kupon lahko unovčijo samo člani kluba Lumpi. Popust se obračuna na blagajni s kuponom iz 
originalne tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. 1 kupon velja za 1 izbrani izdelek. Kuponi se med seboj ne 
seštevajo in se izključujejo z vsemi preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. 
Ne velja za izdelke v projektu Znižano. Kupon ne velja v Mercatorjevih franšiznih trgovinah in ne velja v 
spletni trgovini. Vse slike so simbolne.

VZOREC

Blazinice za dojenje to.to
30 blazinic



Kupon velja od 1. 3. do 31. 10. 2021. 1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

-30%

HIPER

Izdelki Carefree
intimni robčki, 20 kos, intimna pena, 150 ml 
ali intimno milo, aloe, 200 ml



KLUB

Kupon je unovčljiv od 1. 3. do 31. 10. 2021 v živilskih prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega 
asortimana. Kupon lahko unovčijo samo člani kluba Lumpi. Popust se obračuna na blagajni s kuponom iz 
originalne tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. 1 kupon velja za 1 izbrani izdelek. Kuponi se med seboj ne 
seštevajo in se izključujejo z vsemi preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. 
Ne velja za izdelke v projektu Znižano. Kupon ne velja v Mercatorjevih franšiznih trgovinah in ne velja v 
spletni trgovini. Vse slike so simbolne.

VZOREC

Izdelki Carefree
intimni robčki, 20 kos, intimna pena, 150 ml ali intimno milo, aloe, 200 ml



Kupon velja od 1. 3. do 31. 10. 2021. 1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

-30%

Izdelki Neutrogena
balzam za ustnice ali krema za roke, več vrst



KLUB

Kupon je unovčljiv od 1. 3. do 31. 10. 2021 v živilskih prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega 
asortimana. Kupon lahko unovčijo samo člani kluba Lumpi. Popust se obračuna na blagajni s kuponom iz 
originalne tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. 1 kupon velja za 1 izbrani izdelek. Kuponi se med seboj ne 
seštevajo in se izključujejo z vsemi preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. 
Ne velja za izdelke v projektu Znižano. Kupon ne velja v Mercatorjevih franšiznih trgovinah in ne velja v 
spletni trgovini. Vse slike so simbolne.

VZOREC

Izdelki Neutrogena
balzam za ustnice ali krema za roke, več vrst



Kupon velja od 1. 3. do 31. 10. 2021. 1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

- 30%

Damski vložki Carefree
več vrst



KLUB

Kupon je unovčljiv od 1. 3. do 31. 10. 2021 v živilskih prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega 
asortimana. Kupon lahko unovčijo samo člani kluba Lumpi. Popust se obračuna na blagajni s kuponom iz 
originalne tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. 1 kupon velja za 1 izbrani izdelek. Kuponi se med seboj ne 
seštevajo in se izključujejo z vsemi preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. 
Ne velja za izdelke v projektu Znižano. Kupon ne velja v Mercatorjevih franšiznih trgovinah in ne velja v 
spletni trgovini. Vse slike so simbolne.

VZOREC

Damski vložki Carefree
več vrst



Kupon velja od 1. 3. do 31. 10. 2021. 1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

- 45%

HIPER

Ropotulja 
Yookidoo
s šumečo lutko pilota, 
25 cm, 0+



KLUB

Kupon je unovčljiv od 1. 3. do 31. 10. 2021 v živilskih prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega 
asortimana. Kupon lahko unovčijo samo člani kluba Lumpi. Popust se obračuna na blagajni s kuponom iz 
originalne tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. 1 kupon velja za 1 izbrani izdelek. Kuponi se med seboj ne 
seštevajo in se izključujejo z vsemi preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. 
Ne velja za izdelke v projektu Znižano. Kupon ne velja v Mercatorjevih franšiznih trgovinah in ne velja v 
spletni trgovini. Vse slike so simbolne.

VZOREC

Ropotulja Yookidoo
s šumečo lutko pilota, 25 cm, 0+



Kupon velja od 1. 3. do 31. 10. 2021. 1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

- 20%

HIPER

Medo z zvezdico
glasbena igrača na poteg, 16 cm, 0+



KLUB

Kupon je unovčljiv od 1. 3. do 31. 10. 2021 v živilskih prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega 
asortimana. Kupon lahko unovčijo samo člani kluba Lumpi. Popust se obračuna na blagajni s kuponom iz 
originalne tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. 1 kupon velja za 1 izbrani izdelek. Kuponi se med seboj ne 
seštevajo in se izključujejo z vsemi preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. 
Ne velja za izdelke v projektu Znižano. Kupon ne velja v Mercatorjevih franšiznih trgovinah in ne velja v 
spletni trgovini. Vse slike so simbolne.

VZOREC

Medo z zvezdico
glasbena igrača na poteg, 16 cm, 0+



Kupon velja od 1. 3. do 31. 10. 2021. 1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

- 10%

HIPER

Didaktične igrače Vertiplay
spodbujajo k razvoju otroka, 0+

Vzročno-posledična 
povezava

Finomotorične
sposobnosti

Koordinacija
oko-roka

Matematični in
znanstveni koncepti

Domišljija
in kreativnost

Glasbena
osveščenost

Sposobnosti
grobe motorike

Kreativno 
učenje

Reševanje
problemov

Osveščenost
glede barv

Vzročno-posledična 
povezava

Finomotorične
sposobnosti

Koordinacija
oko-roka

Matematični in
znanstveni koncepti

Domišljija
in kreativnost

Glasbena
osveščenost

Sposobnosti
grobe motorike

Kreativno 
učenje

Reševanje
problemov

Osveščenost
glede barv



KLUB

Kupon je unovčljiv od 1. 3. do 31. 10. 2021 v živilskih prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega 
asortimana. Kupon lahko unovčijo samo člani kluba Lumpi. Popust se obračuna na blagajni s kuponom iz 
originalne tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. 1 kupon velja za 1 izbrani izdelek. Kuponi se med seboj ne 
seštevajo in se izključujejo z vsemi preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. 
Ne velja za izdelke v projektu Znižano. Kupon ne velja v Mercatorjevih franšiznih trgovinah in ne velja v 
spletni trgovini. Vse slike so simbolne.

VZOREC

Didaktične igrače Vertiplay
spodbujajo k razvoju otroka, 0+



Kupon velja od 1. 3. do 31. 10. 2021. 1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

- 10%

HIPER

Eko mehčalec za perilo Nana
več vrst, 975 ml, 28 pranj



KLUB

Kupon je unovčljiv od 1. 3. do 31. 10. 2021 v živilskih prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega 
asortimana. Kupon lahko unovčijo samo člani kluba Lumpi. Popust se obračuna na blagajni s kuponom iz 
originalne tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. 1 kupon velja za 1 izbrani izdelek. Kuponi se med seboj ne 
seštevajo in se izključujejo z vsemi preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. 
Ne velja za izdelke v projektu Znižano. Kupon ne velja v Mercatorjevih franšiznih trgovinah in ne velja v 
spletni trgovini. Vse slike so simbolne.

VZOREC

Eko mehčalec za perilo Nana
več vrst, 975 ml, 28 pranj



Kupon velja od 1. 3. do 31. 10. 2021. 1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

- 30%

HIPER

Izdelki Frosch Baby
več vrst



KLUB

Kupon je unovčljiv od 1. 3. do 31. 10. 2021 v živilskih prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega 
asortimana. Kupon lahko unovčijo samo člani kluba Lumpi. Popust se obračuna na blagajni s kuponom iz 
originalne tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. 1 kupon velja za 1 izbrani izdelek. Kuponi se med seboj ne 
seštevajo in se izključujejo z vsemi preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. 
Ne velja za izdelke v projektu Znižano. Kupon ne velja v Mercatorjevih franšiznih trgovinah in ne velja v 
spletni trgovini. Vse slike so simbolne.

VZOREC

Izdelki Frosch Baby
več vrst



Kupon velja od 1. 3. do 31. 10. 2021. 1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

- 40%

HIPER

Grelnik vode Delimano, Joy Kettle



KLUB

Kupon je unovčljiv od 1. 3. do 31. 10. 2021 v živilskih prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega 
asortimana. Kupon lahko unovčijo samo člani kluba Lumpi. Popust se obračuna na blagajni s kuponom iz 
originalne tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. 1 kupon velja za 1 izbrani izdelek. Kuponi se med seboj ne 
seštevajo in se izključujejo z vsemi preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. 
Ne velja za izdelke v projektu Znižano. Kupon ne velja v Mercatorjevih franšiznih trgovinah in ne velja v 
spletni trgovini. Vse slike so simbolne.

VZOREC

Grelnik vode Delimano, Joy Kettle



Kupon velja od 1. 3. do 31. 10. 2021. 1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

- 30%

HIPER

Sekljalnik 
Nutribullet 
rdeči 



KLUB

Kupon je unovčljiv od 1. 3. do 31. 10. 2021 v živilskih prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega 
asortimana. Kupon lahko unovčijo samo člani kluba Lumpi. Popust se obračuna na blagajni s kuponom iz 
originalne tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. 1 kupon velja za 1 izbrani izdelek. Kuponi se med seboj ne 
seštevajo in se izključujejo z vsemi preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. 
Ne velja za izdelke v projektu Znižano. Kupon ne velja v Mercatorjevih franšiznih trgovinah in ne velja v 
spletni trgovini. Vse slike so simbolne.

VZOREC

Sekljalnik Nutribullet 
rdeči 



Kupon velja od 1. 3. do 31. 10. 2021. 1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

- 30%

Vode Costella in eCostella
več vrst 



KLUB

Kupon je unovčljiv od 1. 3. do 31. 10. 2021 v živilskih prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega 
asortimana. Kupon lahko unovčijo samo člani kluba Lumpi. Popust se obračuna na blagajni s kuponom iz 
originalne tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. 1 kupon velja za 1 izbrani izdelek. Kuponi se med seboj ne 
seštevajo in se izključujejo z vsemi preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. 
Ne velja za izdelke v projektu Znižano. Kupon ne velja v Mercatorjevih franšiznih trgovinah in ne velja v 
spletni trgovini. Vse slike so simbolne.

VZOREC

Vode Costella in eCostella
več vrst 



Kupon velja od 1. 3. do 31. 10. 2021. 1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

- 18%

Sendvič Minute
pohanček, 260 g



KLUB

Kupon je unovčljiv od 1. 3. do 31. 10. 2021 v živilskih prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega 
asortimana. Kupon lahko unovčijo samo člani kluba Lumpi. Popust se obračuna na blagajni s kuponom iz 
originalne tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. 1 kupon velja za 1 izbrani izdelek. Kuponi se med seboj ne 
seštevajo in se izključujejo z vsemi preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. 
Ne velja za izdelke v projektu Znižano. Kupon ne velja v Mercatorjevih franšiznih trgovinah in ne velja v 
spletni trgovini. Vse slike so simbolne.

VZOREC

Sendvič Minute
pohanček, 260 g



1 kupon velja za 1 žeton za kavni avtomat Minute. 
Kupon predložite na blagajni in ga zamenjate za žeton.

Brezplačna 
kava

Žeton za 
kavo Minute 
iz samopostrežnega kavomata



KLUB

Kupon je unovčljiv od 1. 3. do 31. 10. 2021 v živilskih prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega 
asortimana. Kupon lahko unovčijo samo člani kluba Lumpi. Popust se obračuna na blagajni s kuponom iz 
originalne tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. 1 kupon velja za 1 izbrani izdelek. Kuponi se med seboj ne 
seštevajo in se izključujejo z vsemi preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. 
Ne velja za izdelke v projektu Znižano. Kupon ne velja v Mercatorjevih franšiznih trgovinah in ne velja v 
spletni trgovini. Vse slike so simbolne.

Žeton za kavo Minute 
iz samopostrežnega kavomata



dobro zame,
dobro za okolje



Vlažilni robcki

izjemno nežni do kože vašega otroka
brez alkohola 
brez umetnih barvil
dermatološko testirani



Vecnamenske bombažne 
krpice za vsakodnevno nego

mehke in nežne do otrokove kože 
 za suho in mokro uporabo

IZJEMNA VPOJNOST, 
100 % BOMBAŽ,
100 % BIORAZGRADLJIVE



super  
vpojno 
jedro

pokazatelj 
vlažnosti

mehkoba in 
zračnost

zaščita  
noč in 

dan

še bolj elastične,  
še bolj prilgodlijve

še bolj suhi,

še bolj
razigrani

z novimi plenicami lumpi premium

D
ER

MATOLOŠKO

•     TESTIRANO    
 •


