
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Masmi Reuse wkładka wielorazowa - 100% certyfikowanej
bawełny organicznej x 1 szt
 

Cena: 31,33 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt.

Postać Wkładki

Producent YOVEE

Rodzaj rejestracji Materiały opatrunkowe

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Wkładki wielorazowe wykonane z certyfikowanej bawełny organicznej – wielorazowe wkładki, zastępujące tradycyjne wkładki.
Przeznaczone do wielokrotnego prania.

ekologiczne, bezpieczne dla środowiska
ekonomiczne, kobiety nie kupują co miesiąc środków higienicznych, które trafiają do kosza – w efekcie czego
produkowanych jest mniej śmieci
zapewniają komfort i poczucie bezpieczeństwa niezależnie od sytuacji, w której kobieta się znajduje

Jaki jest ich skład?

Warstwa wierzchnia
Materiał pozostający w stałym kontakcie z okolicami intymnymi wykonany jest z bawełny organicznej, certyfikowanej
zgodnie z normą GOTS.

Warstwa chłonna
Środkowa warstwa chłonna to tkanina 3D, wykonana z bawełny organicznej. Warstwa ta ma wysoką chłonność i jest
oddychająca.

Warstwa nieprzepuszczalna
Wykonana jest również z bawełny organicznej, która od wewnątrz zabezpieczona jest bardzo cieniutką, wodoodporną,
ale jednocześnie oddychającą warstwą. Nie przepuszcza płynu z zewnątrz, ale pozwala uwalniać się zgromadzonej
wilgoci.
Wkładki mają skrzydełka zapinane na zatrzaski pozwalające regulować ich szerokość odpowiednio do noszonej bielizny.
Są hipoalergiczne, miękkie, wygodne, w kolorze fioletowym.
Można je prać do 100 razy bez utraty właściwości absorpcyjnych.
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Jak ich używać?

Podpaski i wkładki, strona materiału o jasnofioletowym kolorze przeznaczona jest do kontaktu ze skórą.
Jak prać i dbać o produkty?

Uprać przed pierwszym użyciem.
Po użyciu zalecamy wypłukanie i / lub pozostawienie do namoczenia przed praniem.

Można prać ręcznie lub w pralce wraz z resztą prania lub w osobnym worku do prania (jeśli wolisz).
W przypadku korzystania z pralki należy prać w temperaturze nie wyższej niż 40º.
Dla właściwej pielęgnacji zaleca się stosowanie neutralnych mydeł. Nie należy używać chloru, wybielaczy, płynów do płukania
tkanin, naturalnych olejów ani mydła marsylskiego, ponieważ mogą one - Nie należy używać suszarki do prania, ponieważ może
to zmniejszyć ich chłonność.
Artykuły higieniczne wielorazowego użytku zapewniają bezpieczeństwo, wysoką chłonność, pełną swobodę ruchów, duży
komfort i jednocześnie są bardzo ekonomiczne.
Skład:

96% certyfikowana organiczna bawełna, 4% PU
Produkt hipoalergiczny, posiadający aż 4 certyfikaty: GOTS, FSC, VEGAN i COTTON NATURAL. 0% chemii, 0% GMO, 0%
chloru. W kolorze fioletowym.
Produkt odpowiedni dla wegan.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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