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رشكة تبادل للتجارة الدوليـة

تشــكل رشكـــة «تبـــادل» للتجــــــارة الدولية رافداً استثامرياً حيوياً 

ضمــن «مجموعــة امتــالك» املعروفــة بنشــاطاتها املتعــددة، 

ــا يف  ــخ انطالقه ــذ تاري ــك من ــرية، وذل ــاالت كث ــا يف مج وبتميزه

ــام 2000م. ــل ع ــا قب ــد إىل م ــربة متت ــع خ ــام 2012، م ــا ع تركي

ــن  ــا م ــات بأنواعه ــلع واملنتج ــر الس ــادل بتصدي ــة تب ــص رشك وتخت

تركيــا إىل كافــة أنحــاء العــامل، ســواء أكانت الســلع مــن إنتاجها، أو 

مصّنعــة لصالحهــا، أو جاهــزة، وتتميــز باحرتافية عاليــة ومصداقية 

يف أعاملهــا.
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تتنوع منتجات فوط األطفال  ذات الكفاءة العالية واملصنوعة 

من أجود الخامات واملركَّبات املخصصة لالستعامل البرشي يف 

مجال النظافة الشخصية، ومبواصفات قياسية موافقة لرشوط 

االستعامل الصحي من حيث التعقيم والتغليف واملواصفات 

الرديفة، استطاعت منتجاتنا أن تحجز مكانها يف السوق بكل 

جدارة ومتيُّزبأفضل جودة وأعىل مقاييس اإلتقان , و تنتج بحسب 

رغبة الزبون وطلبه، و ميكن إنتاج كافة الكميات بحسب النخب 

املطلوبة  .

حفاضات االطفال   
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منتجات فوط األطفال لها مقاسات و درجات جودة 
حسب رغبة الزبون وطلبه ويتم انتاج :

أنواع الحفاضات املنتجة 

نخب أول

نخب ثالثنخب ثاين

مقاسات مناسبة

 قوة االمتصاص
نظام األمن

 املطاطي الثاليث

نظام حواجز لحجب الرشائط الالصقة 
السوائل 

برشة األطفال

سامكتها الرفيعة

مميزاتها
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األصناف واملقاسات والتعبئة

املقاس
New

+15 كغ12 - 25 كغ9 - 18 كغ4 - 9 كغ3 - 6 كغ2 - 5 كغ

MidiJunior MiniMaxiJonior+

الوزن

التعبئة

01020305 0406

44 pcs36 pcs26 pcs 40 pcs32 pcs22 pcs
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 مقاسات متعددة تناسب الحاجات املختلفة: 

  ميزات حفاضات كبار السن واملرىض:

  التعبئة يف أكياس نايلون ، ومبقاسات عادية أو مضغوطة .

ميزات وانواع فوط (حفاضات كبار السن واملرىض ) 

MEDIUM X LARG LARG

رشيط مطاطي قوي حواجز متنع الترسيبمقياس للبلل داخل الفوطةقامش متني امتصاص جيد
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الفوط الصحية النسائية

نوع عادي
مبقاس 24سم

نوع عادي
مبقاس 28سم

نوع مطوي 
ومغلف

 (كل فوطة عىل حدة)

010203

أفضل أنواع 

القطن

رشوط االستخدام 

األفضل

وجود أجنحة قوة االمتصاص

ولصاقات مريحة 
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رشاشف املرىض  والعمليات الجراحية

مقاس
60×60

010203

مقاس
90×60

مقاس
120×80

لالستعامل
 مرة واحدة

 تراعي حاجات 
املرىض والعجزة

سهولة 
االستخدام

قوة 
االمتصاص

01020304
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انواع املناديل املعطرة

ميزات  املناديل املعطرة

منديل رطب ومتينه    األحجام املتعددة     الروائح العطرية 

استخدام صحي      ملمسها ناعم      تعقيم قيايس

مناديل معطرة 

عادية (إلزالة املكياج 

واستخدامات

النظافة)

مناديل

 مخصصة لألطفال
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www.tebadul.com
info@tebadul.com
sales@tebadul.com 
+90 (212) 533 68 45
+90 552 000 60 00
Mall of Istanbul, O�ce Block, Floor: 11, No: 92 
Basaksehir / Istanbul, Turkey


