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YUUKI RAINBOW LINE rozmiar S(1) zestaw kubeczek
menstruacyjny +pojemnik do dezynfekcji WYPRZEDAŻ
 

Cena: 101,99 PLN

Opis słownikowy

Producent Eko-dystrybutor

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WskazaniaYUUKI RAINBOW LINE rozmiar S(1) zestaw kubeczek menstruacyjny + pojemnik do dezynfekcjiKubeczek menstruacyjny
Yuuki został stworzony przez europejską firmę specjalizującą się w wyrobach medycznych. Silikon medyczny, z którego wykonano
Yuuki, jest certyfikowany i produkowany w kontrolowanych warunkach na terenie Niemiec. Ekologiczny i ekonomiczny. Model Rainbow
jest bardziej miękki niż model Classic, a także trochę bardziej miękki niż model Soft.Kubeczki menstruacyjne są niesamowitą
alternatywą dla pozostałych środków higienicznych: tamponów i podpasek.DziałanieDlaczego warto wybrać Yuuki RAINBOW?Model
RAINBOW doskonale sprawdza się u pań, które potrzebują bardziej miękkiego kubeczka. Rainbow jest o wiele bardziej miękki niż Yuuki
Classic, a także trochę bardziej miękki od Yuuki Soft.Yuuki Rainbow jest kubeczkiem wyjątkowym, każdy model jest niepowtarzalny, nie
ma dwóch takich samych kubeczków! (Zdjęcie pokazuje poglądowo, jak będzie mniej więcej wyglądał kubeczek, ale układ wzoru na
każdym kubeczku jest inny).Kubeczek menstruacyjny Yuuki został stworzony przez europejską firmę specjalizującą się w wyrobach
medycznych.Silikon medyczny, z którego wykonano Yuuki, jest certyfikowany i produkowany w kontrolowanych warunkach na terenie
Niemiec.Jest ekonomiczny - jego koszt zwraca się całkowicie maksymalnie po 8 miesiącach użytkowania.Dzięki wielorazowości, Yuuki
jest niesaowicie ekologiczny! Używając kubeczka menstruacyjnego Yuuki nie produkujesz odpadów sanitarnych, których utylizacja i
produkcja zagrażają środowisku.Miseczka menstruacyjna Yuuki jest bardzo komfortowa i praktyczna.Nie musisz się ograniczać:
kubeczek może być używany przy każdej aktywności sportowej.Nie wywołuje alergii.Kieliszek menstruacyjny Yuuki jest wytrzymały,
gładki, elastyczny, łatwy w użyciu i bezpieczny.Kubeczki menstruacyjne Yuuki zostały wykonane z silikonu medycznegoJest to jeden z
najlepszych materiałów, z których produkuje się kubeczki menstruacyjne. Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości, hamuje
namnażanie się bakterii oraz ich przywieranie do ścianek kubeczka. Dzięki temu łatwo jest go wyczyścić i zdezynfekować nawet w
warunkach domowych. Ponieważ jest hipoalergiczny, nie podrażnia oraz nie wywołuje alergii. Ze względu na to, że nie absorbuje płynów
i nie wchodzi w reakcje chemiczne z ciałem, jest szeroko stosowany w przemyśle medycznym. Jako materiał, silikon medyczny
wytrzymuje wiele lat intensywnego użytkowania i w tym czasie jego parametry nie ulegają pogorszeniu.Różnica między Yuuki Rainbow a
Yuuki Classic i Yuuki SoftPodstawową różnicą pomiędzy tymi trzema kubeczkami menstruacyjnymi jest Yuuki stopień twardości: model
Classic jest twardszy od modelu Soft. Model Rainbow jest najbardziej miękki. Twardsze kubeczki menstruacyjne są polecane kobietom
bardziej aktywnym fizycznie, o silniejszych mięśniach dna miednicy. Szczególnie Panie uprawiające sporty wzmacniające tę grupę
mięśni (pilates, pole dance, jogę, jazdę konną) powinny wybierać kubeczki spośród twardszych modeli. Kubeczki o mniejszej twardości
lepiej sprawdzają się u kobiet, które są wrażliwe na ból, mają hemoroidy, wrażliwe podbrzusze.Sposób użyciaPrzed aplikacją Poniewa? cia?o ka?dej kobiety jest inne, ?ody?ka kubeczków menstruacyjnych Yuuki powinna zosta?przyci?ta zgodnie z potrzebami u?ytkowniczki. Przy silnym skracaniu ?ody?ki nale?y zwróci? uwag?na to, aby nie uszkodzi? podstawy kieliszka.
Zaleca si?, aby przed ka?d? menstruacj? kubeczek zosta? wygotowany przez ok. 5 minut. Nale?yzwróci? uwag?, czy ilo?? wody jest wystarczaj?ca - kubeczek musi by? ca?kowicie zanurzony wwodzie. Taki zabieg nie uszkodzi miseczki menstruacyjnej, za to zapewni jej maksymaln? sterylno??.Do dezynfekcji mo?na u?ywa? równie? specjalnych preparatów.
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Sposób umieszczenia kubeczka w ciele Przed aplikacj? kubeczka nale?y umy? d?onie i odpr??y? si?. Zalecan? przy aplikacji pozycj? jestpozycja kucaj?ca, ale jej wybór zale?ny jest od preferencji kobiety. Równie dobrze mo?e sprawdzi?si? pozycja siedz?ca, stoj?ca z jedn? nog? wy?ej lub le??ca.
Kubeczek menstruacyjny przed w?o?eniem nale?y zwin??. Ze wzgl?du na jego elastyczno??, bezproblemu powróci w ciele do swojego oryginalnego kszta?tu. Jest kilka metod zwijania miseczkimenstruacyjnej przed aplikacj?: w literk? C, w literk? S, w ró?yczk?. Wi?cej na ten tematznajdziesz tutaj. W celu u?atwienia aplikacji mo?na u?y? wody lub lubrykantu na bazie wody.
Prawid?owo w?o?ony kubeczek powinien znajdowa? si? ok. centymetr od wej?cia do pochwy. Je?elinie rozwinie si? samoczynnie, poruszaj nim lekko lub dotknij palcem.

Wyciąganie kubeczka Zaleca się, aby opróżnianie kubeczka następowało maksymalnie po 8 godzinach od aplikacji. Wyci?ganiemo?e odbywa? si? w tej samej pozycji, co aplikacja. Najpierw nale?y rozszczelni? kubeczek poprzezz?apanie i naci?ni?cie jego podstawy. Opró?nij go i wyp?ucz wod? - jest gotowy do ponownegou?ycia.

SkładZawartość zestawu:kubeczek menstruacyjny Yuuki S (1) model RAINBOW Line,pojemniczek do dezynfekcji w kolorze
wiśniowym,opakowanie wraz z instrukcją użytkowania.Rozmiary kubeczków menstruacyjnych Yuuki Oferujemy dwa rozmiary kubeczków menstruacyjnych Yuuki: S (1) oraz L (2). W ka?dymprzypadku łodyżkę można skrócić samodzielnie uwa?aj?c, aby nie uszkodzi? kubeczka.
Rozmiar S (1), to rozmiar odpowiednidla kobiet, które nie rodziły lub dla kobietponiżej 28. roku życia:średnica: 41 mm długość całkowita: 67mm , długość kubeczka bez łodyżki: 49mm długość łodyżki: 18 mm maksymalnapojemnoćś: 24 ml pojemność doznacznika bezpieczeństwa: 14 ml,pojemność do otworkówodpowietrzających: 17.5 ml Rozmiar L (2), to rozmiar odpowiednidla kobiet, które rodziły lub dla kobietpowyżej 28. roku życia:średnica: 46 mm długość całkowita: 74mm, długość kubeczka bez łodyżki: 56mm długość łodyżki: 18 mm maks.pojemność: 37 ml pojemność doznacznika bezpieczeństwa: 24 ml,pojemność do otworkówodpowietrzających: 28 ml
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