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PODPASKA WIELORAZOWA,
BIAŁA, ROZM. L
CENA:

33,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: Dziobak
Materiał od skóry: Bawełna organiczna
Zastosowanie: Na dzień
Zastosowanie: Na noc
Obﬁtość miesiączki: Obﬁta
Obﬁtość miesiączki: Średnia

OPIS PRZEDMIOTU
Nasze białe podpaski z bawełnianego PULu są odzwierciedleniem jakości i tego, że zasługujesz na rzeczy premium. Nie
ma kompromisów, nie ma greenwashingu. Jesteś Ty, Twoja kobiecość i czysta natura.
Najbardziej ekologiczna podpaska wielorazowa!
Jedyna taka na rynku!
oryginalny i nigdzie nie spotykane użycie PUL bawełnianego,
delikatna, niebielona bawełna organiczna od skóry: daje komfort wrażliwej skórze; jest w pełni bezpieczna pozbawiona chemii; produkcja bawełny organicznej wspiera lokalną społeczność,
metka z logo pochodzi z recyklingu butelek plastikowych,
odpowiednia chłonność daje pewność przed przeciekaniem (nasze testerki to sprawdziły),
dzięki PUL bawełnianemu podpaska mniej przesuwa się po założeniu,
dwustopniowa regulacja szerokości - z łatwością dostosujesz podpaskę do swojej bielizny,
w ofercie posiadamy również inne wzory i kolory podpasek, co daje możliwość dostosowania ich do każdego dnia
Twojego cyklu,
dzięki temu, że wybierasz wielorazową podpaskę, chronisz Planetę przed ogromną ilością śmieci jakimi są
jednorazówki
Poczuj się wyjątkowo i wspaniale w czasie okresu!

Metka z logo została wykonana z 100% rPET (poliester z recyklingu) z certyﬁkatem Global Recycled Standard.
Skład:
od strony bielizny - PUL (bawełna 100% laminowana paroprzepuszczalną membraną poliuretanową),
od skóry (jednolity kolor) 100% bawełna organiczna niebielona,
wnętrze frotte z bawełny organicznej i wiskozy bambusowej.
Wymiar: ok. 26,5 cm
Wyprodukowano w Polsce.
UWAGA! Odpinając podpaskę zawsze przytrzymuj materiał jak najbliżej zatrzasku, by nie uszkodzić go. Układ wzoru
może się różnić od ukazanego na zdjęciu.
Jak używać podpasek wielorazowych?
Przed pierwszym użyciem podpaski wielorazowe należy wyprać.
Podpaskę zakłada się na bieliznę podobnie do podpasek jednorazowych. Różnica jest taka, że podpaski wielorazowe
utrzymują się na ﬁgach dzięki zatrzaskom zamiast być przyklejone.
Wymień podpaskę na nową po ok. 3 h lub w zależności od potrzeb (uczucie mokrego).
Po użyciu podpaskę należy wyprać.
Jak prać podpaski wielorazowe?
Przed praniem odmocz podpaski w zimnej wodzie. Nie zamaczaj brudnych podpasek wielorazowych w ciepłej wodzie,
ponieważ utrwala ona plamy.
Po namoczeniu podpaski wypierz w pralce w max temp. 60°C. Możesz prać je z bielizną, ręcznikami czy pieluszkami
wielorazowymi. Warto do prania dodać odświeżacz, np. Nappy Fresh lub Igienizzante Bucato.
Proszek do prania, w którym pierzez podpaski powinien mieć w składzie mniej niż 5% mydła, żeby uniknąć zatłuszczania
materiałów, co z kolei może doprowadzić do spadku chłonności podpaski. Nie dodawaj środków zmiękczających, ani
płynów do płukania.
Po praniu należy uformować podpaskę, suszyć w stanie rozwieszonym.
Nie suszyć w suszarce bębnowej, nie chlorować, nie prasować.
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