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ZESTAW 3X MINI
PODPASKA/WKŁADKA
HIGIENICZNA, PUCH, NAYA
CENA:

58,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: Naya
Numer katalogowy: 1170
Materiał od skóry: Bawełna organiczna
Zastosowanie: Na dzień
Obﬁtość miesiączki: Skąpa

OPIS PRZEDMIOTU

Zestaw 3x mini podpaska/wkładka higieniczna, Serduszka, Naya
W zestawie 3x Eko mini podpaska / wkładka higieniczna, w 3 różnych wzorach.
Wykonana z organicznych frotte i ﬂaneli w kolorze białym, ze spodem z wzorzystej bawełny.
Mini Naya jest idealna do używania podczas lekkich miesiączek (na przykład pod koniec okresu, kiedy krwawienie jest już
słabsze). Idealna również jako wkładka higieniczna. Dzięki temu, że jest w 100% naturalna (pozbawiona substancji
chemicznych, nie bielona chlorem) nie podrażnia skóry.
Zaprojektowana do używania przez 4 lata. Ze skrzydełkami, zapinana na napy, co zapewnia stabilność i wygodę. Łatwo
się pierze.
Skład: bawełna organiczna, frotta.
Wymiary: ok. 19 cm
Obszycie owerlok. Zapięcie na metalową napę.
Wyprodukowano w Polsce.

Układ wzoru może się różnić od ukazanego na zdjęciu.

Jak używać wkładek wielorazowych?
Przed pierwszym użyciem wkładki wielorazowe należy wyprać.
Wkładki wielorazowe zakłada się na bieliźnie podobnie do wkładek jednorazowych. Różnica jest taka, że wkładki
wielorazowe utrzymują się na ﬁgach dzięki napkom zamiast być przyklejone.
Po użyciu wkładki należy wyprać.

Jak prać wkładki wielorazowe?
Po użyciu wkładkę pierzemy w temp max 60°C z podobnymi kolorami. Najlepiej w siateczkowym woreczku. Nie należy
używać płynu do płukania, wybielaczy.
Po praniu należy uformować wkładkę, suszyć w stanie rozwieszonym.
Nie suszyć w suszarce bębnowej, nie chlorować, nie prasować. Nie stosować płynów zmiękczających.
Jak prać podpaski wielorazowe?
Przed praniem odmocz podpaski w zimnej wodzie. Nigdy nie zamaczaj brudnych podpasek wielorazowych w ciepłej
wodzie, ponieważ utrwala plamy.
Po namoczeniu podpaski wypierz w pralce. Możesz prać je z bielizną, ręcznikami czy pieluszkami wielorazowymi. Warto
do prania dodać odkażacz, np. Nappy Fresh. -> do kupienia osobno w naszym sklepie
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