
Wasbaar Maandverband
Handleiding



GOED DAT JE MEE DOET!

Bedankt voor je aankoop van Bamboozy wasbaar maandverband!

Samen werken we aan minder afval door kleine stapjes te nemen
in ons dagelijks leven en bewuster te worden van de afval die we

produceren.

Bewuster leven betekent niet de makkelijkste weg nemen. En vaak
ook niet altijd de goedkoopste weg. Het vereist daarom moed.

Want als wij het niet doen, wie dan wel?

Dank je wel daarvoor.
Samen staan we sterk voor een betere planeet voor elkaar, onze

kinderen, en dieren.

Laat ons weten als er iets is met je bestelling of als je nog vragen
hebt. Maar ook voor feedback en verbeteringen.

Je kan ons altijd bereiken op support@bamboozy.com, in de
chat op onze website, of facebook en instagram onder:

bamboozy.nowaste



JOUWMENSTRUATIE

Bij Bamboozy begrijpen we als geen ander dat iedere vrouw
anders is, en dus ook een andere menstruatiecyclus heeft. Daarom
is er een variatie aan hoge kwaliteit menstruatieproducten nodig,
waarbij je niet hoeft te kiezen tussen goed zijn voor het milieu, of
goed zorgen voor je lichaam tijdens je menstruatie.

Het idee achter Bamboozy wasbaar maandverband is dat we de
hoogste kwaliteit materialen gebruiken om je menstruatie zo
comfortabel mogelijk te houden en het milieu minder belasten
door minder of geen wegwerpmaandverband te gebruiken.
Hiermee besparen we tussen de 5.000 en 15.000 maandverband
over de gehele menstruatieperiode van een vrouw.

Over de gehele levensduur van wasbaar maandverband scheelt
dit ontzettend veel verpakkingen, plastic, transport, en zeker niet
te vergeten geld.



JOUWMAANDVERBAND

Jouw wasbaar maandverband is met zorg ontworpen.We hebben
meer dan 9 maanden verschillende wasbaar maandverband
getest op vorm, materiaal, absorbtie, en comfort. Ons
maandverband heeft in totaal 4 lagen.

Superzachte binnenlaag
De binnenstelaag welke contact met je huid maakt is met zorg
gekozen voor een aangenaam draagcomfort. De microlusjes
zorgen ervoor dat het luchtig blijft, niet zweterig voelt, en door de
bamboevezels een anti-bacteriële werking heeft.

Microfiber binnenlaag
De middelste laag bestaat uit microvezel met uitstekende
absorbtie eigenschappen. Zo weet je zeker wat wij altijd het beste
materiaal gebruiken voor ons wasbaar maandverband en
menstruatie ondergoed.

Waterproof PUL
De derde laag bestaat uit een waterproof PUL laag welke elastisch
is. Wij hebben voor de allerhoogste kwaliteit gekozen om dit
naast de microfiber laag de meest belangrijke laag is.

Vlekvrij en discreet
De buitenste laag is gemaakt van glad en vlekvrij materiaal zodat
dit de wrijving vermindert met je ondergoed.



Je wasbaar maandverband heeft drukknopen om ze vast te zetten
over je ondergoed maar ze zijn ook te gebruiken om ze compact
op te vouwen.

Meeneemtasje
Bij je wasbaar maandverband hoort ook een waterdicht
meeneemtasje. Deze heeft twee compartimenten zodat je een
ongebruikte kan scheiden met je gebruikte maandverband voor
onderweg.

Het tasje kan je ook wassen met de hand of wasmachine, zorg er
dan voor dat de ritsen open staan.



VERSCHILLENDE VARIANTEN

We hebben 3 verschillende varianten wasbaar maandverband.
Elk met een eigen functie om je te ondersteunen tijdjes je gehele
menstruatie cyclus. Op de label op je wasbaar maandverband
staat gedrukt welke variant het is.

Medium Heavy
De medium heavy maandverband is voor je normale tot zware
menstruatiedagen. Deze zijn voorzien van een dubbele laag
microvezel. De heavy pads zijn ook een uitstekend alternatief als
je last hebt van incontinentie of bloeding na de geboorte.

Medium Light
De medium light is voor je lichte tot normale menstruatiedagen.

Small Light
De small light variant is voor buiten je menstruatiedagen en kan je
gebruiken zoals een inlegkruisje.

Na een aantal cycli weet je welke variant je het beste kan
gebruiken voor jouw situatie.

Wil je nog meer zekerheid? Combineer dan met onze
menstruatiecup en/of menstruatie ondergoed.



HOE TE GEBRUIKEN?

We raden aan om je wasbaar maandverband te wassen voor je
deze in gebruik neemt.

1. Vouw het maandverband helemaal uit

Leg het maandverband tussen je lichaam en je ondergoed
meet de micro-lusjes naar je toe. Vouw de vleugels van je af
over je ondergoed heen.

2. Druk de knopen op de vleugels aan



HOE TE WASSEN?

1. Spoel uit

Reinig de pads na gebruik met koud water. Week ze voor 30
minuten in koud water of spoel ze af onder koud stromend water
totdat het water weer neutraal kleurt.

2. Wassen

Het maandverband kan je met de hand wassen of in de
wasmachine op 40°C. Geen zorgen over vlekken, ze wassen
schoon zoals elk ander kledingstuk of zoals onze wasbare
wattenschijfjes.

3. Drogen

Als laatste laat je het maandverband drogen.We raden aan om in
de lucht te drogen, omdat het maandverband is gemaakt van
sneldrogend materiaal. Ze zijn dus binnen een paar uur droog en
bruikbaar. We raden af om het maandverband in de droger of
droogkast te gebruiken, ze kunnen een wat krimpen in dat geval.



HOE MERK JE VERSCHIL?

Door wasbaar maandverband te gebruiken maak jij het verschil
omdat we doorgaans 15 pads per cyclus gebruiken. Dat komt
neer op 1.000 wegwerp pads in 5 jaar. Deze hebben in totaal 500
jaar nodig om af te breken.

Een vrouw besteed ongeveer €130-400 uit aan sanitaire
producten in 5 jaar. Je bespaart dus ook veel geld omdat ons
wasbaar maadverband jaren meegaan.

Door samen over te schakelen naar duurzamere alternatieven
maken wij samen het verschil!



Heb je nog meer vragen of opmerkingen voor ons? Stuur ons een
bericht naar support@bamboozy.com. Wil je je nieuwe aanwinst
delen? Tag ons op bamboozy.nowaste op facebook en
instagram.

DANK JE WEL.

TOT SLOT

Alle verstrekte informatie is alleen bedoeld voor uw algemene kennis en is geen
vervanging voor medisch advies of behandeling voor specifieke medische aandoeningen.
De informatie mag niet als volledig worden beschouwd en mag dat ook niet zijn gebruikt
in plaats van een bezoek, telefoontje, consult of advies van uw arts of andere zorgverlener.

We raden het zelfmanagement van gezondheidsproblemen niet aan. Informatie verkregen
door gebruik te maken van onze diensten zijn niet bedoeld om een ziekte of aandoening
te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen.

Als u vragen heeft over de gezondheidszorg, bel of raadpleeg uw arts of andere
zorgverlener direct. U mag medisch advies nooit negeren of uitstellen bij het zoeken
omdat u hier iets hebt gelezen.

Bamboozy kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor
incidentele schade of gevolgschade of letsel als gevolg hiervan direct of indirect gebruik
van dit product. Neem bij vragen contact met ons op via het volgende e-mailadres
support@bamboozy.com en we helpen u graag verder.

© 2021 Bamboozy. Deze e-book of gedeeltes ervan mag niet worden gereproduceerd of
gebruikt in op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van de uitgever, behalve voor het gebruik van korte citaten in een boekbespreking en op
voorwaarde dat de informatiebron duidelijk wordt vermeld.


