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NIEUW

de zachtheid die
jouw baby verdient



DERMATOLOGISCH
GETEST

100% ADEMENDE
MATERIALEN
voor optimaal 
comfort en 
bescherming van 
de huid

DUAL ACTION-
KANALEN
die vloeistoffen 
absorberen, 
verspreiden en 
vasthouden*

ZACHT TOPLAAGJE 
AAN DE BINNENKANT
zacht gewafeld 
materiaal dat zorg 
draagt voor de 
huid van jouw baby 

STRIP AAN DE 
VOORKANT
voor een duidelijke 
herkenning van de 
maat

ELASTISCHE 
TAILLEBAND
voor meer
bewegingsvrijheid

Afbeelding:  
Freelife Maxi luier

*alleen bij Freelife Midi, Maxi, Junior en XL.

ONZE BELOFTE
Als ouder wil je natuurlijk het beste voor 
jouw baby'tje. Vertrouwde bescherming 
die hij of zij droog houdt wanneer ze de 
wereld gaan verkennen of als ze heerlijk 
liggen te dromen.

Al onze luiers en optrekbroekjes zijn 
zo gemaakt dat ze veilig zijn voor de 
gevoelige huid van jouw kleintje. Je kan 
er dus op vertrouwen dat jij hen 't beste 
geeft.

3. Droge dagen en 
nachten
Freelife-luiers zijn speciaal 
ontwikkeld om jouw baby 
droog te houden in elke 
fase van zijn ontwikkeling. 

ONZE 3 GARANTIES

2. Veilige producten
Omdat jouw baby het dierbaarste ter 
wereld is, hebben we voor het nieuwe 
Freelife-assortiment met zorg de beste 
materialen geselecteerd.

Omdat we transparantie uiterst 
belangrijk vinden, vind je op de Freelife-
verpakkingen een complete lijst van alle 
bestanddelen.

1. Zacht voor de huid
Superzachte en ademende materialen 
die de huid van jouw baby beschermen.

Geen 
natuurlijke 

latex

Geen van 
de 26 EU-
allergenen

Zonder
chloor

0% 
parfum

en lotion



Newborn

Mini

2-4kg

3-6kg

1

2
Luiers

NEWBORN 
& MINI
Superzachte en ademende luiers die 
jouw kindje maximale bescherming 
bieden tijdens de eerste weken en 
maanden.

LUIERS 
VOOR DROGE 

DROMEN
TIJDENS DE

EERSTE MAANDEN

PERFECTE 
PASVORM
verstelbare en 
overlappende klevers 
voor een betere 
pasvorm

VOCHTINDICATOR
de kleur verandert 
wanneer het tijd is om 
te verschonen

TOT 8 UUR
DROOG & FRIS
langdurige 
bescherming tegen 
lekkages

8h 8h 



LUIERS 
VOOR BABY'S 

IN BEWEGING
 

12h 12h 

Midi

Maxi

Junior

XL

4-9kg

7-18kg

11-25kg

+18kg

3

4

5

6

Luiers

MIDI, MAXI, JUNIOR 
& EXTRA LARGE
Innovatieve luiers met dual action-
kanalen voor een instant droog 
gevoel.

DUAL ACTION-
KANALEN
instant droog gevoel,  
2 x snellere absorptie 
en betere ventilatie*

PERFECTE 
PASVORM
dunnere kern
voor meer comfort

TOT 12 UUR 
DROOG & FRIS
voor droge dagen
en nachten

*in vergelijking met het vorige Freelife-assortiment



Maxi

Junior

XL

8-15kg

12-18kg

+17kg

4

5

6

Optrek-
broekjes

SUPER ADEMENDE
en zachte materialen 
die aanvoelen als 
katoen* en die zorg 
dragen voor de huid

GEMAKKELIJK 
VERSCHONEN
zo gemaakt dat ze 
gemakkelijk uit te 
trekken zijn

TOT 12 UUR 
DROOG & FRIS
voor droge dagen
en nachten

GEMAKKELIJK
TE VERVANGEN 

LUIERBROEKJES 
VOOR ACTIEVE BABY'S 

MAXI, JUNIOR 
& EXTRA LARGE
Gemakkelijk te verschonen luierbroekjes 
van zachte en ademende materialen 
die de huid van jouw baby beschermen.

*bevat geen echt katoen

12h 12h 



Ontdek het nieuwe 
Freelife-assortiment

DERMATOLOGISCH
GETEST

stuks
zak

zakken
karton

kartons
pallet refgewicht

52

48

2

2

108

108

4-9kg

7-18kg

Midi 

Maxi

42 2 117 11-25kgJunior

35 4 56 +18kgXL

500274301

500274400

500274500

500274600

22

20

8

8

45

36

8-15kg

12-18kg

Maxi

Junior

18 8 36 +17kgXL

270181

270191

270201

72 16 36 -Wet Wipes 261371

24 6 84 1-3kgPremature 50017401

28 6 54 2-4kgNewborn

56 2 90 3-6kgMini

500274102

500274202

MET KAMILLE-
EXTRACT

ZACHTE
VOCHTIGE 

DOEKJES

ZACHTE REINIGING VAN DE 
HUID
Zachte, vochtige doekjes om de
huid van jouw baby te reinigen

Een compleet assortiment Freelife-
producten voor elke leeftijd en 
behoefte: van bescherming voor 
pasgeboren baby'tjes tot luiers en 
luierbroekjes voor actieve kleintjes. 

ZACHT VOOR DE 
HUID
perfect voor de 
gevoelige huid van 
jouw kleintje




