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LADY CUP kubeczek menstruacyjny BLUE (niebieski)
ROZMIAR S
 

Cena: 87,00 PLN

Opis słownikowy

Producent LADY CUP

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

OpisLADY CUP kubeczek menstruacyjny BLUE (niebieski) ROZMIAR SKubeczek menstruacyjny Lady Cup jest nowoczesnym produktem
do higieny intymnej dla kobiet. Lady Cup dołożyło wszelkich starań, aby ich kubeczki menstruacyjne wykonane były z najlepszych
jakościowo, certyfikowanych materiałów w bezpiecznych, sterylnych warunkach.Bezpieczny - Nowoczesny - Prosty - Ekologiczny -
Wygodny - Ekonomiczny - Higieniczny Maj?c na uwadze wyj?tkowe potrzeby kobiet, Lady Cup stworzy?o kubeczek menstruacyjnydostosowany do nich. Producenci wzięli pod uwagę całe spektrum kobiecych wymagań - tak powsta??wietny kubeczek menstruacyjny Lady Cup. Oto jego niew?tpliwe zalety:

kubeczek menstruacyjny Lady Cup jest całkowicie bezpieczny – otrzymał wyróżnienie Czeskiego Instytutu Zdrowia Publicznego ten
kieliszek menstruacyjny łączy w sobie wygodę stosowania tamponów z najnowocześniejszym, atestowanym silikonem medycznymwysokiej jakości, który otrzymał certyfikat bezpieczeństwa Unii Europejskiej ponieważ medyczny silikon nie uczula, nie absorbuje płynów inie wchodzi w reakcje chemiczne z ciałem, jest stosowany nie tylko w przemyśle medycznym, ale także spożywczym nowoczesna,
wielorazowa miseczka menstruacyjna Lady Cup jest wspaniałą alternatywą dla tamponów i podpasek Lady Cup jest wytrzymały, gładki,elastyczny, łatwy w użyciu i bezpieczny kubeczek produkowany jest w ściśle kontrolowanych, sterylnych warunkach przy odpowiedniej
trosce, żywotność kubeczka to nawet 15 lat; w związku z tym jego posiadanie jest nie tylko ekologicznym wyborem, ale także dobrą
inwestycją i oszczędnością dla budżetu domowego wartość miseczki menstruacyjnej zwraca się średnio już po 4 miesiącach  

Jak stosować kubeczek menstruacyjny? Przed pierwszym użyciem zaleca si? dezynfekcj? kubeczka. Do dezynfekcji wystarczy u?y? wody, np.gotowa? kubeczek przez 5 minut. Nie zaszkodzi to jego strukturze i w?a?ciwo?ciom. Kubeczkamenstruacyjnego mogą używać kobiety w każdym wieku: zarówno m?ode, które jeszcze niewspó??y?y, jak i panie stosuj?ce antykoncepcj? czy mamy. Zalecamy zapoznanie si? z ulotk?do??czon? do opakowania przez u?yciem.
Aplikacja Przed aplikacją pamiętajmy o dezynfekcji kubeczka,umyciu dłoni i odprężeniu. Do aplikacji można użyćlubrykantu na bazie wody. Jest to szczególniepolecane młodym Paniom. Najlepszymi pozycjamido umieszczenia kubeczka są pozycja stojąca isiedząca. Ich wybór zależy od osobistych preferencjii budowy ciała. Wprowadzenie kubeczkamenstruacyjnego do wnętrza ciała ułatwia złożeniego wzdłuż na połowę. Prawidłowa aplikacjaspowoduje, że kubeczek sam ułoży się wewnątrzpochwy.Czy kubeczek menstruacyjny jest dobrzeumieszczony? Najlepszym sposobem na sprawdzenie, czy aplikacjazostała przeprowadzona prawidłowo, jestspróbowanie delikatnego obrócenia kubeczka łapiącdolną jego część. Jeżeli miseczka menstruacyjnaumieszczona jest prawidłowo, to nie będzie sięobracać. Jest to zasługa mięśni pochwy, które będąją utrzymywać w odpowiedniej pozycji i zapobiegnąprzeciekaniu. Umieszczony kubeczek menstruacyjnyw ciele kobiety jest umiejscowiony niżej niż tampon,co nie powinno niepokoić.Stosowanie Kubeczek menstruacyjny Lady Cup, w zależności odrozmiaru, jest w stanie utrzymać 15,5–21,2/26–34,3ml krwi menstruacyjnej. Dzięki swojejkonstrukcji, sprawdza się zarówno przy aktywnymwypoczynku, jak uprawianie sportu, jak i spokojnym,np.: czytanie książek i spacerowanie. Jest idealny docodziennego użytku w czasie menstruacji, także wnocy. Najlepiej opróżniać Lady Cup 2-5 razy na dobęw zależności od intensywności krwawienia, nie dłużejniż 12 godzin na dobę.Wyjmowanie, opróżnianie, czyszczenie Specjalny silikon medyczny, z którego wykonanyzostał kubeczek, powoduje, że wystarczy doprzepłukać wodą, aby był czysty. Bakterie nie są wstanie utrzymać się na jego gładkiej powierzchni.Można go także wygotować lub oczyścić wspecjalnym roztworze - wybór należy doużytkowniczki.  

Jak dbać o Lady Cup? Najlepszym sposobem jest dezynfekcja kubeczka i pozostawienie go w miejscu z dost?pem dopowietrza, ale bez dost?pu promieni UV, które z czasem mog? zmieni? jego kolor. Aby to u?atwi?swoim Klientkom, producent do??cza do opakowania stylowe, bawe?niane woreczki. Dzi?ki nimkubeczek menstruacyjny b?dzie chroniony przed s?o?cem.
 

Rozmiary Oferujemy dwa rozmiary kubeczków menstruacyjnych Lady Cup: S oraz L. W ka?dymprzypadku uchwyt można skrócić samodzielnie uwa?aj?c, aby nie uszkodzi? kubeczka.
Rozmiar S (Small), to rozmiar odpowiednidla kobiet, które nie rodziły lub dla kobietponiżej 25. roku życia:średnica: 40 mm długość: 46 mm długośćuchwytu: 19 mm maks. pojemność: 21,2ml Rozmiar L (Large), to rozmiar odpowiednidla kobiet, które rodziły lub dla kobietpowyżej 25. roku życia:średnica: 46 mm długość: 53 mm długośćuchwytu: 13 mm maks. pojemność: 34,3ml  
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