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Nazwa Attitude Babydream 

Öko 
 

Bambo 
Nature 

Beaming 
Baby 

Kikko 
(XKKO) 

Moony Muumi Naturaé Naty Wiona 

Miejsce 
w rankingu 

3 (3) 1 5 3 4 2 6 5 5 

Ocena: 
Miękkość/ 
wygoda 

6 (4) 2 5 3 1 4 8 5 7 

Ocena: Cena 4 (1) 1 5 8 6 2 7 7 3 

Ocena: 
Ekologia 

3 (7) 4 5 2 ? 7 ? 4 3 ? 3 5 

Producent Bio Spectra 
(Kanada) 

Rossmann Abena Beaming Baby 
(Wielka 

Brytania) 

Kikko UniCharm Delipap Oy. W.I.P. Naty Wiona 
Biowindeln 

Gmbh 

Kraj produkcji Meksyk Niemcy Dania Meksyk Czechy Japonia Finlandia Włochy Turcja Niemcy 

Dystrybutor Habio Rossmann Abena Eco & More - Nordintel PM ARTS BioiEko Vinet BioiEko 

Rozmiar 9-14 kg 7–18 kg 9-15 kg 9-15 kg 7-16 kg 9-14 kg 7-14 kg 
(pieluszki), 7-

15 kg 
(pieluchomajt

ki) 

9-18 kg 7–18 kg 7-16 kg 

Cena za paczkę 52 zł 7 euro (28 zł) 69 zł 72 zł 73,81 zł 119 zł 73,50 zł 
(pieluszki), 

59,90 zł 
(pieluchomajt

ki) 

55 zł 
(promocja), 
60 zł (bez 
promocji) 

61,77 zł 80 zł 

Liczba pieluch 
w paczce 

26 40 60 34 32 54 48 (pieluszki), 
40 

(pieluchomajt
ki) 

24 27 48 

http://www.organiczni.baranowscy.eu/


Nazwa Attitude Babydream 
Öko 

 

Bambo 
Nature 

Beaming 
Baby 

XKKO Moony Muumi Naturaé Naty Wiona 

Cena za sztukę 2 zł 0,70 zł 1,15 zł 2,12 zł 2,31 zł 2,20 zł 1,53 zł/1,50 zł 2,29/2,50 zł 2,29 zł 1,66 zł 

Orientacyjna 
waga pieluszki 

35 g 42 g 35 g 42 g 36 g 32 g 44 g 54 g 40 g 44 g 

Skład 
pieluszki 

oparty na 
surowcach 
odnawialnych, 
roślinnych 
(skrobia 
kukurydziana), 
wkład chłonny: 
SAP, pulpa 
celulozowa, 
rzepy: 
elastomer 

celuloza FSC, 
SAP 

warstwa 
zewnętrzna: 
polipropylen 
(PP) i polietylen 
(PE), warstwa 
wewnętrzna: 
PET/Co-PET, 
klej: kauczuk 
syntetyczny, 
ściągacz 
elastyczny: 
elastyn, wkład 
chłonny: SAP, 
pulpa 
celulozowa 
(FSC), skrobia 
pszenna 

warstwa 
zewnętrzna : z 
bawełny i 
skrobi 
kukurydzianej, 
pieluszki 
nasączone 
naturalnym 
olejkiem z 
rumianku i 
ylang ylang, 
wkład chłonny: 
SAP oraz 
biodegradowal
ny absorbent ze 
skrobi 
kukurydzianej, 
rzepy: 
polipropylen 

warstwa 
wewnętrzna: 
włókna Ingeo™, 
certyfikowany 
nietkany 
materiał z 
biopolimeru 
PLA, wkład 
chłonny: 
celuloza i 
biopolimer 
(SAP), warstwa 
zewnętrzna:  
nieprzemakalna 
bio-powłoka 
PCL.  

brak 
dokładnych 
danych, SAP, 
pulpa 
celulozowa, 
bawełna 

Wkład chłonny: 
SAP, celuloza 
bielona tlenem, 
polietylen 

BIO-
polimeruPLA (z 
cukru 
kukurydzianego
), celuloza 
TCF (niebielona 
chlorem, FSC), 
Master-Bi – żel 
absorbującyna 
bazie skrobi 
kukurydzianej 

wkład chłonny: 
SAP, celuloza 
niebielona 
chlorem FSC, 
warstwy 
zewnętrzna i 
wewnętrzna: 
tworzywo na 
bazie skrobi 
kukurydzianej 

wkład chłonny: 
SAP, celuloza 
niebielona 
chlorem FSC, 
warstwy 
zewnętrzna i 
wewnętrzna: 
tworzywo na 
bazie skrobi 
kukurydzianej 

Opakowanie LDPE surowiec 
odnawialny 

LDPE biodegradowa
lne 100% 

biodegradowa
lne 100% 

PE 
(polietylen) 

LDPE Kompostowa 
lny bioplastik 

LDPE w 90% papier 
makulaturowy 

Biodegrado-
walność 

prawdopodob
nie 95% (bez 
rzepów) 

45% 
surowców 
odnawialnych 
biologicznie 

75% 65% 98% (bez 
rzepów) 

? ? 80% ? 80% prawie 70% 

Hipoalergicz-
ność 

bez chloru, bez 
zapachów 

bez chloru, bez 
lateksu 

bez zapachów, 
bez 
pochłaniaczy 
zapachów, bez 
metali ciężkich, 
bez 
formaldehydu, 
ftalanów, 
chloru, PCV, 
lateksu 

podobno 15% 
mniej 
sztucznych 
substancji 
chemicznych 
niż w innych 
ekojednorazów
kach (30% 
mniej niż w 
zwykłych 
pieluszkach) 

bez chloru, bez 
zapachów 

nie zawierają 
formaldehydu, 
ftalanów, 
związków 
chlorowanych, 
syntetycznych 
substancji 
zapachowych, 
substancji 
petrochemiczny
ch, emulsji ani 
toksyn 

przebadane 
pod względem 
hipoalergicznoś
ci, bielone 
tlenem, nie 
zaawierają 
lateksu, 
formaldehydów
, ftalanów, 
kremów ani 
substancji 
zapachowych 
 

naturalny 
wyciąg z 
herbaty, 
celuloza 
niebielona 
chlorem, SAP, 
skrobia 
kukurydziana 

bez chloru, 
nieperfumowan
ie 

przebadane 
pod kątem 
hipoalericzności 



Nazwa Attitude Babydream 
Öko 

Bambo 
Nature 

Beaming 
Baby 

XKKO Moony Muumi Naturaé Naty Wiona 

Cechy 
szczególne, 
certyfikaty 

zupełnie 
białe, bez 
nadruków, 
wyczuwalny 
zapach 

FSC, 
niebielone 
chlorem 

certyfikaty: 
The Swan, the 
Nordic 
Ecolabel, FSC, 
test 
proDERM, 
pozytywna 
opinia Danish 
Asthma & 
Allergy 
Association 

oznaczenie 
Vegan 

celuloza 
niczym 
niebielona, 
certyfikat 
zgodny z 
międzynarodo
wymi 
standardami 
EN13432 i 
ASTM6400, 
OEKO-TEX® 
Standard 100 
„Confidence 
in textiles”; 
zupełnie białe 
pieluszki, 
żadnych 
nadruków 

ściągacze z 
przodu, z tyłu 
i po bokach, 
bardzo 
miękkie 
pieluszki, 
wskaźnik 
zasiusiania 

postacie z 
„Muminków” 
(zielony druk), 
szerokie 
„skrzydła” z 
tyłu i przodu, 
ściągacz z tyłu 
i po bokach, 
duże falbanki 
wewnątrz; 
odznaczenie 
Nordic 
ecolabel 

bardzo 
sztywna 
pieluszka, 
niewygodne 
przylepce 
tylko 
dwukrotnego 
użycia 

certyfikat FSC, 
Good 
Environmenta
l Choice przez 
Swedish 
Society for 
Nature 
Conservation, 
rekomendow
ane przez 
SWEDISH 
ASTHMA AND 
ALLERGY 
ASSOCIATION 

ściągacze z 
przodu, z tylu 
i po bokach, 
przetestowan
e 
dermatologicz
nie, celuloza 
FSC 
śliskie 
tworzywo, 
szeleszczące, 
duże skrzydła, 
delikatny 
nadruk z 
przodu 

Inne zredukowana 
emisja CO2 
podczas 
produkcji 

 zredukowana 
emisja CO2, 
brak odpadów 
podczas 
produkcji 

   nie należy 
kompostować 

 nie należy 
kompostować 

można 
kompostować
, ale nie 
wolno używać 
tego 
kompostu w 
ogródku 
warzywnym 
lub 
owocowym 

 

 


