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PODPASKA WIELORAZOWA MAXI
PLUS, GILE/EVOLON RÓŻOWY,
KOKOSI
CENA:

29,90 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: KoKoSi
Numer katalogowy: 883
Materiał od skóry: Evolon
Materiał od skóry: Materiał barierowy
Zastosowanie: Na dzień
Zastosowanie: Na noc
Obﬁtość miesiączki: Obﬁta
Obﬁtość miesiączki: Średnia

OPIS PRZEDMIOTU

Podpaska wielorazowa MAXI Plus, evolon różowy, KoKoSi
Podpaski z evolonem charakteryzują się dużą chłonnością a przy tym są bardzo cienkie.
Podpaska na stronie zewnętrznej po całości ma nieprzemakalny, oddychający PUL Od skóry innowacyjny materiał
evolon w kolorze różowym:
tkanina bardzo miękka i dużo lżejsza od tradycyjnych tkanin, mocna o właściwościach izotropowych.
bardzo chłonna - szybkoschnąca
ma bardzo dobre właściwości barierowe
jest wysoce oddychająca z bardzo dobrym zarządzaniem wilgocią
całkowicie niestrzępiąca się Podpaski posiadają wszyte pośrodku dodatkowe trzy warstwy evolonu (łącznie 4
warstwy chłonne)
Posiada zapięcie na metalowe zatrzaski, które utrzymują podpaskę na miejscu. Dodatkowy zatrzask do
zmniejszania szerokości, aby jeszcze lepiej dopasować do bielizny.
Ważne jest, aby bielizna była dopasowana, zapobiegnie to przesuwaniu się podpaski.
Idealnie chronią bieliznę.
Podpaska idealna na noc bądź na dzień przy obﬁtych miesiączkach.
Obszyte są overlockiem dzięki czemu podpaski są cieniutkie i bardzo dyskretne.
Można złożyć w kopertkę.
Długość podpaski to ok. 31 cm
Wyprodukowano w Polsce.
Skład: z zewnątrz 100% poliester laminowany, wewnątrz evolon (70% poliamid, 30% poliester)

Jak używać podpasek wielorazowych?
Przed pierwszym użyciem podpaski wielorazowe należy wyprać.

Podpaski wielorazowe zakłada się na bieliźnie podobnie do podpasek jednorazowych. Różnica jest taka, że podpaski
wielorazowe utrzymują się na ﬁgach dzięki napkom zamiast być przyklejone. Podpaski mają system dwóch napek, które
pozwalają na dostosowanie szerokości podpaski do szerokości bielizny.
Po użyciu podpaski należy wyprać.

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
Podpaski można prać w temperaturze do 60 stopni Celsjusza.
Nie suszyć w suszarce bębnowej, nie chlorować, nie pracować. Nie stosować płynów zmiękczających.
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