
Lista recenzentów! 
BLOG: 

1. ANNA  
12 kwietnia 2017 at 19:13 
za kilka dni rodzi się nasza 2 Córa…. ja jestem już na wykończeniu i właśnie 
walczyłam z myślami które pieluchy kupić na początek. 
Za pierwszym razem zaczęliśmy od Pampersów i sprawdziły się bardzo dobrze. 
Teraz kupiłam coś innego ale może jednak znowu powinnam zainwestować w 
Pampersa? Tak więc chętnie przetestujemy z Córą Papmersy w rozmiarze 1  

2. KLAUDIA  
12 kwietnia 2017 at 19:27 
Chętnie wytestujemy rozmiar 1 dla naszej małej księżniczki ktòra przywitamy na 
dniach. Chętnie sprawdzimy ich chlonnosc, prezent zawsze mile widziany  
 

3. KAMILA  
12 kwietnia 2017 at 19:30 
My z synkiem chetnie przetestujemy 7miesieczny cycoholik dostal jakiejs alergii, 
niestety najbardziej na pupsztalku sie to odbija. Potrzebujemy za tem mega 
delikatnego otulenia dla tych posladeczkow. Rozmiar 5 
 

4. IWONA  
12 kwietnia 2017 at 19:32 
Z Gabryska testowalismy wiele marek,moze akurat te okaza sie wlasciwe?.;-)Moja 
coreczka to bardzo delikatny dzieć:-)rozmiar4 
 

5. ULA  
12 kwietnia 2017 at 19:52 
Hej, myślę, że moja córka będzie idealną kandydatką do objęcia zaszczytnej roli 
recenzentki pieluszek. Dlaczego? Ponieważ nie robiła kupki od ośmiu dni, więc to 
co w końcu z niej „wyjdzie” będzie idealnym materiałem do przestestowania 
wytrzymałości nowych pampersów Pozdrawiamy wszystkie mamy karmiące 
piersią, które muszą tłumaczyć, dlaczego jeszcze nie użyły czopka, mydła czy 
termometru Rozmiar 3 

6. ELLA  
12 kwietnia 2017 at 19:53 
Dlaczego my ? Moje blizniaczki mają doświadczenie w testowaniu , bowiem 
każdego dnia testują moja wytrzymałość  Czy istnieje bardziej wiarygodny 
argument ? rozmiar 4 

7. ALEKSANDRAK  
12 kwietnia 2017 at 20:18 
My chcemy. Nigdy nie mieliśmy. Są dla mnie za drogie:) rozm 4  

8. MONIKA  
12 kwietnia 2017 at 21:23 
Jestem mamą wcześniaka  musimy bardzo uważać na jego skórę i ogólną 
pielęgnację do tej pory testowaliśmy Pampers w zielonym opakowaniu i bardzo 



chętnie przetestowalibyśmy te w białym  rozmiar 3, bo nasz 4 miesięczny 
maluszek waży dopiero 5 kg. A urodziła się z wagą 2,4 kg. Chyba i tak już ładnie 
urosła :)? pozdrawiam wszystkie świeżo upieczone mamy  

9. SEBASTIAN  
18 kwietnia 2017 at 21:36 
Poszukiwana, poszukiwany! 
Od początku marca poszukiwana pieluszka! Zaginiona posiada cechy szczególne 
takie jak: nie podrażnia delikatnej skóry dziecka, bierze wszystko do siebie i choćby 
ją brali sposobem, nic nie wyda, dobrze otula. Kiedy będzie trzeba bez zbędnych 
formalności pokaże, że musi odejść, a na jej miejsce przyjdzie koleżanka. Jeśli 
ktokolwiek ją widział proszony jest o dostarczenie pod wskazany adres. 
Natychmiast po dostarczeniu zweryfikujemy, czy to jest poszukiwany(a).  
Rozmiar 3 

10. NINA  
18 kwietnia 2017 at 16:07 
U synka kilka lat temu korzystaliśmy zarówno z wersji pieluszek Pampers 
Premium, jak i Active Baby Dry. Obecnie teraz kiedy urodziła się córeczka, 
używamy tylko Active Baby Dry z racji tego, że wszyscy znajomi, których dzieci 
używają mają jakieś uwagi, a to, że uczulają, że przeciekają, na rzepy, ile osób tyle 
opinii. Jednak nie zakupiłam ich sama, choć kilka lat temu byłam bardzo 
zadowolona. Chciałabym sama się przekonać, czy faktycznie jest coś prawdy w 
informacjach od znajomych, a być może łatwowiernie przyjęłam te informacje? 
Myślę, że taki tester się przyda, aby jeśli się sprawdzą głosić dobrą nowinę w 
Krakowie  
Wkraczamy w rozmiar 3  

 

INSTAGRAM 
 
1. mommy_drawsA więc zgłaszamy się razem z Remkiem do testowania nowych 

pieluszek Pampers w najmniejszym rozmiarze  Będzie to paczuszka idealna do 
naszej wyprawki :) 

 
2. martaotockawitam, chętnie wypróbujemy z synkiem rozmiar 4, bo kupujemy 

różne marki, ale jak dotąd najlepiej się sprawdziły pampers, a tej siateczki też 
jestem ciekawa, czy się nie będxie kleić do pupki, już patrzyłam na nie w 
sklepie, ale się bałam, kupić cała paczke a w tym rozmiarze tylko dużo sztuk.  

 
3. deee81Chetnie przetestuje na moim 2.5 miesiecznym synku Antku. Dwoje 

starszych nosiło wielorazowki, Antko tez, ale czasem juz nie wyrabiam z praniem, 
rozwieszaniem i układaniem cd. Idzie wiosna, lato planujemy duzo wyjazdow i 
aktwnosci. Szukam dobrych pieluch i deikatnych dla skory dlatego bedzie nam 
miło sprawdzić, czy Pampersy to jest to :) Ps. Dziekuje za zorganizowanie akcji i 
zycze wszystkim powodzenia. Ps. Mysle,ze roz3 bedzie dobry :) Pozdrawiam 

4. patkaa_gasOd początku tylko pampers premium ui myślę , że już do końca. 
Ciągnie my na promocjach ;) testujemy trochę, ale matka zawsze ta sama ( 

https://www.instagram.com/mommy_draws/
https://www.instagram.com/deee81/
https://www.instagram.com/patkaa_gas/


pieluchomajtki tez dają radę u naszej terrorystki co ma robaki w pupie). Chętnie 
stestujemy nowość 

Weronika rozmiar 3 

5. taayhmmmOj spadacie nam z nieba. Bardzo potrzebujemy jakichś superchlonnych 
pampersow. Ostatnio jest duzy problem z wyciekami. Chetnie przetestujemy 
nowości. Marcelinka rozmiar 4, 4+ 

 
6. maaarchiii_jamTymek, rok i 3 miesiące, rozmiar 4; szukamy naszych ulubionych 

pieluch, na co dzień używamy różnych. Premium Care to były tez nasze pierwsze 
pieluszki, potem rozpoczęliśmy przygodę z testowaniem innych. Poza tym 
niebawem Tymi idzie do żłobka i potrzebujemy produktu niezawodnego - chętnie 
sprawdzimy, czy Pampers Premium Care zasługują na takie miano 

 
7. ola.michCudownie byłoby przetestować te nowe pieluszki. Jesteśmy z Haneczką 

wierne marce Pampers od dnia jej urodzin aż po dzisiejszy dzień a mija nam 18mc 
jej życia  Premium Care były naszymi ulubionymi pieluszkami, jednak później 
zaopatrzaliśmy się w zielone baby active. Byłybyśmy z moją córcią przeszczęśliwe, 
gdybyśmy mogły wytestować te nowe pieluszki Pampers Premium Care w 
rozmiarze 4.  

 
8. mamusia.franusiaaaOd samych urodzin pieluszki Pampers były z nami. Tylko 

one odpowiadaja delikatnej skórze Franeczka. Używamy Premium Care. Franio 

bardzooo chętnie przetestuje nowe pieluszki Pampers w rozmiarze 3. Franio 

pozdrawia serdecznie 

9. anita_mrozek_grzywnaBardzo chętnie przetestujemy nowe pieluszki � używamy 
tylko i wyłącznie pieluszek oraz chusteczke Pampers. Dla nas są number one. 
Zaczynamy przygodę z chłodzeniem więc w nowych pieluszkach Wika zajdzie 
daleko �� używamy rozm 4+ pozdrawiamy  

10. karolina.j27Chętnie przetestuję razem z moimi córkami Lilianą i Alicją. Jako, że 
moje córki są bliźniaczkami przez co urodziły się bardzo malutkie i delikatne 
uważam, że pieluszki Pampers będą dla nich odpowiednie i chcielibyśmy to 
właśnie sprawdzić. Aktualnie nosimy Pampers 0 ale, że szybko rośniemy, to do 
testów poprosimy o pieluszki w rozmiarze 1. 

 
 

Facebook 
1. Basia Bor Zgłaszam sie na test rozmiaru 4. 

Chętnie przetestuje nowa wersje Firmy Pampers gdyż używamy jednego rodzaju 
pieluch od początku , a to byłaby miła odmiana. 

 
2. Wiola Kliszewska Chętnie wezmę udział w teście Pampers i Hafija razem z moja 

córeczka Hania � rozmiar 4. Dlaczego my? Hania to wczesniak z 25tc. Mamy 
za sobą dużo wyzwań które dostałyśmy od życia. Chętnie przyjmiemy kolejne 
wyzwanie, tym razem o wiele bardziej przyjemniejsze. Będziemy szczęśliwe jeśli 
to my zostaniemy wybrane. � � 

https://www.instagram.com/taayhmmm/
https://www.instagram.com/maaarchiii_jam/
https://www.instagram.com/ola.mich/
https://www.instagram.com/mamusia.franusiaaa/
https://www.instagram.com/anita_mrozek_grzywna/
https://www.instagram.com/karolina.j27/
https://www.facebook.com/basia.sc.3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/wiola.kliszewska?fref=ufi&rc=p


 
3. Dorota Pigula Zgłaszamy się razem z Kalinką do recenzji 2 :-) Od urodzenia 

używamy tylko "Pampersów Premium Care". Sprawdzały się rewelacyjnie, 
szczególnie pasek zmieniających kolor pod wplywem moczu był bardzo 
pomocny przy liczeniu ilości mokrych pieluszek na dobę (przy karmieniu piersią 
to przecież bardzo istotne). Teraz mała dostała od dziadków paczkę zwykłych 
"Pampersów" i muszę przyznać, że brakuje tego wskaźnika. Nawet tatuś to 
przyznał :-) Z chęcią zobaczymy, czy nowe też się tak spisują :-) 

 
4. Ula Alu A moim zdaniem są lepsze niż poprzednie. Wszystkie brudy zostają pod 

siateczka;) zgłaszam sie;) rozmiar 4 

 
5. Anna Wołasiewicz-Seta Chetnie. Rozmiar 4 lub 4+. To moja 3 córeczka. 

Pierwsze pampersy używałam 13 lat temu i potem znów i teraz też:) chętnie 
protestuje 

 
6. Karolina Prestigiacomo Z chęcią sprawdzimy, numery 4 i 5, dlaczego my? Bo 

mamy chyba największe zużycie pieluszek na naszej ulicy, poza tym kp kupki 

wymagają dobrego zabezpieczenia � ❤ 

 
7. Aleksandra Jot Chętnie przetestuje, bo szukamy chlonnych pieluszek na noc. 

Moj księciunio- Brunio pompuje tyle, że pieluszka można zabić �, mimo 
zmiany co karmienie czyli co 3 h. Może te nowe pieluszki ( rozmiar 4) dadzą 
rade � 

 

8. Zuzanna Grzeszczuk-Wróbel Zgłaszam się. Rozmiar 3. Chciałabym 
przetestować pieluszki,bo skóra mojego dziecka i jej ochrona jest dla mnie 
ważna 

 
9. Sylwia Jędra Nigdy nic nie wygrałam. To chociaż mogłabym sie pochwalić przy 

świątecznym śledziu, że moja Ola testuje pieluchy. W sumie to prawie jak 
wygrana � � � 

10. Marta Olender Nasze przeciekają więc jestem ciekawa nowych Pampers 
Premium Care. Poprosimy rozmiar 2 :-) 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001056423415&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ula.alu.1?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/wolanna?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/KarolinaPrestigiacomo?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/aleksandra.czapska.92?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/zuzanna.grzeszczuk?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/sylwia.bielecka.77?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/olender.marta?fref=ufi&rc=p

