Perque Baubolove ?

Alta Qualitat
Materials i confecció de alta qualitat, amb una duració estimada mínima de 3 anys.
En general s’estima que les compreses poden durar, amb una cura adequada, 5 anys o més.
En tots els models, la roba que utilitzo en contacte amb la pell és cotó orgànic 100%
certificat GOTS o OEKO-Tex, amb estampats de colors varis. Dins porten una capa
impermeable i transpirable.
Sostenibilitat
Es calcula que una compresa desechable pot trigar entre 150-500 anys en degradarse. Les
dones fem ús de compresas un mínim aproximat de 1300 vegades per any.
Les compresas de tela suposen un estalvi molt important de residus tòxics, per la teva pell i
per el planeta. Amb 20 compreses de tela (o menys) tens més que suficient durant uns 5
anys. El teixit de cotó, que conforma el 90% de les compreses, és biodegradable.
Salud
Les dones que fan servir compreses de tela experimentan tot tipus de beneficis relacionats
amb el cicle menstrual i la seva sexualitat. El teixit de cotó és saludable per la teva pell, no
produeix alergies ni afavoreix infeccions. El fet de rentar a mà la teva sang et permet establir
una nova relació amb el teu cicle, poder observar el teus procesos i donarte un temps de
cures, es un gran acte de amor i salud per tu mateixa que et requereix a la pràctica mols
pocs temps.
Consciència
Hi ha una nova manera de viure la teva menstruació, des de la belleza i la comoditat. Les
compreses baubolove estan fetes a mà amb molta cura i dedicació, plenes de desitjos i
bendicions de alliberament per què totes les dones puguin viure la seva menstruació des de
el plaer com qualsevol altre procés fisiològic

Materials de confecció:
El principal material que utilitzem és el Cotó. El cotó és una fibra natural d’origen vegetal,
molt absorbent. És suau, transpirable i confortable. A més evita al·lèrgies i protegeix les pells
delicades.
En contacte amb la vulva:
-Color blanc cru: cotó orgànic certificat GOTS *

-Estampados de colors: cotó 100% amb certificat STANDARD 100 by OEKO-TEX ® * *
A l’interior:
-Impermeable, transpirable: Pul (poliuretà + polièster) certificat STANDARD 100 by
OEKO-TEX ® **
-Una Capa absorbent: franel·la de cotó 100%
-Doble Capa absorbent: moletó de cotó 100%, certificat STANDARD 100 by OEKO-TEX ®
**
-Triple capa absorbent: franel·la de cotó 100% + moletó certificat + nucli extra absorbent
100% cotó.
A l’exterior:
L’última capa, en contacte amb la braga, és de teles texturades per evitar que la compresa
llisqui sobre la braga. Normalment és pana fina de cotó.
Clip automàtic de metall (níquel free)
Clip Kam resina de polièster certificat CPSIA ***
Certificacions:
* GOTS: (Global Organic Textile Standard), norma líder mundial en el processament de
tèxtils fets amb fibra orgànica, que inclou criteris ecològics i socials.
** OEKO TEX Standard 100: sistema independent i homogeni de proves que verifica que no
es troben en tèxtils, o fases de la fabricació de productes, substàncies que puguin resultar
nocives per a la salut.
*** CPSIA: certifica que el producte compleix amb totes les normatives, estàndards i
restriccions establertes per la consumer safety product commission de U.S.A., especialment
en el contingut de plom i ftalat.

