
Olivier Janiak uwielbia przebywać ze swoim synkiem Julianem. Niezależnie od tego, czy spędza 
całe popołudnie na zabawie z chłopcem, czy też karmi go lub kładzie spać, wie dokładnie, jak 
cenne są te momenty dla budowania trwałej więzi pomiędzy ojcem a synem. Mama malucha, Karo-
lina, pomagała mu, jak dotąd, tylko przy zmianie pieluszki. Ale nawet to się zmieniło, odkąd zaczęli 
używać pieluchomajtek Pampers nowej generacji. 

Olivier, dlaczego zdecydowaliście się używać pielucho-
majtek na co dzień? Większość rodziców wciąż preferuje 
tradycyjne pieluszki, zatem dla nich taki wybór może być 
zaskakujący.
Olivier: Od kiedy Julian zaczął być aktywnym maluchem, 
zmiana pieluszki stała się wyzwaniem. Za każdym razem, 
kiedy mieliśmy to zrobić, Julian był w trakcie któregoś ze 
swoich nowych odkryć. Był tak zaaferowany tym, co się 
działo dookoła, że nie zniósłby, gdybyśmy mu przerwali. 
Na szczęście kilka miesięcy temu Karolina zaczęła używać 
pieluchomajtek Pampers nowej generacji. To ułatwiło  
sprawę tak bardzo, że teraz ja sam mogę swobodnie 
zmieniać pieluszkę. Zmiana pieluchomajtek jest naprawdę 
łatwa i mogę to robić, nie przerywając Julianowi zabawy.  
I nie ma mowy, żeby poszło coś nie tak. Wystarczy je 
wciągnąć jak zwykłe majteczki. Ja robię to codziennie. 
Każdy tata to potrafi!

Co, Twoim zdaniem, sprawia, że pieluchomajtki Pampers 
są najlepszym rozwiązaniem dla Juliana?
Olivier: No cóż, ponieważ Julian stał się bardzo żywioło-
wym chłopcem, potrzebowaliśmy takiej pieluszki, która 
odpowiadałaby jego rosnącej aktywności, a jednocze-

śnie wciąż zapewniała najlepszą ochronę. Pieluchomajtki 
Pampers są naprawdę świetne, ponieważ mają miękki 
paseczek wokół talii, który dopasowuje się do ruchów 
Juliana niezależnie od tego, co chłopiec robi, zapobiega-
jąc jednocześnie przeciekaniu. Są także bardzo wygodne 
i długo utrzymują skórę dziecka suchą, co jest niezwykle 
istotne podczas aktywnych dni i spokojnych nocy.

Wydaje się, że lubisz nowe pieluchomajtki tak bardzo, jak 
Twój syn, mam rację?
Olivier: Oczywiście, że tak. Czuję się teraz dużo pewniej, 
kiedy je zmieniam. Wiem, że to całkiem proste i jestem 
pewien, że nie przeszkodzę Julianowi w żadnej jego ak-
tywności. Co więcej, mogę zmieniać pieluchomajtki nawet 
wtedy, kiedy Julian stoi. Są naprawdę „tatoodporne”. Po 
prostu je wciągam, żeby założyć, a potem rozdzieram 
boczki, żeby zdjąć. Nie ma mowy, żeby zrobić coś nie tak. 
I nic nie zakłóca niezwykłych chwil spędzanych z moim 
synkiem.
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Konkurs Pampers!
Podziel się niezwykłymi chwilami, które Twoje  
dziecko spędza z tatą! Wyślij zdjęcie na konkurs  
Tata potrafi i wygraj 1 z 600 paczek nowych 
pieluchomajtek Pampers Pants.
www.tatapotrafi.onet.pl
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