
antes de qualquer coisa...

como usar?como usar?como usar?

Observe a montagem da fralda, para entender e 
conseguir remontá-la. Feito isso, desabotoe e retire o 
absorvente do bolso interno.

Para começar a usar
Antes do primeiro uso, lave as capas e os absorventes 2 
vezes seguidas com água fria e shampoo antirresíduos, 
no ciclo normal. Este passo é importante para retirar 
quaisquer gomas industriais dos tecidos, as quais 
diminuem a eficiência da fralda.

AJUSTES DE ABSORVENTES E TAMANHOS
O absorvente deve estar em contato com os elásticos 
laterais da capa, para evitar vazamentos. Os ajustes de 
tamanhos são feitos pelos botões localizados na área 
central e na área da cintura.

após o uso, como faz para lavar?
Estoque as capas e absorventes sujos em um balde 
seco e com tampa. Faça uma pré-lavagem somente com 
água fria, para tirar o excesso de xixi. Capas e 
absorventes podem ser lavados à máquina, com ÁGUA 
FRIA e sabão em pó ou líquido, na quantidade suficiente 
para limpeza, de acordo com a capacidade e volume de 
água da máquina. Lave no ciclo normal e com duplo 
enxágue. 
IMPORTANTE: NÃO USE AMACIANTE.  NÃO LAVE EM 
ÁGUA QUENTE. NÃO DEIXE AS FRALDAS DE MOLHO. 
EVITE LAVAR NO TANQUINHO. NÃO LEVE AS CAPAS À 
SECADORA. NÃO TORÇA AS CAPAS. NÃO LAVE A SECO. 
NÃO PASSE. 

O que é a lavagem profunda?
A lavagem profunda (ou stripping) é a lavagem feita 
para eliminação de resíduos de ureia e sabão das fibras 
dos tecidos. O acúmulo destes resíduos pode provocar 
a impermeabilização das fraldas. A cada 30 dias, troque 
o sabão habitual pelo shampoo antirresíduos. Lave as 
capas sempre em água fria. Somente absorventes 
podem ser lavados em água quente e com shampoo 
antirresíduos.

para dúvidas e fotos, estamos aqui!
Para qualquer dúvida, estamos à disposição via 
WhatsApp, Instagram e Facebook. Se quiser mostrar ao 
mundo a beleza do seu bebê de bumbum sustentável e 
colorido, basta publicar uma foto, marcar nosso perfil e 
usar a #ecololofraldasecologicas! 
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