
Existem trilhões de minúsculos 
microrganismos vivendo na fl ora da vagina, 
com uma infl uência poderosa no nosso bem-
estar. Problemas vaginais podem começar 
quando a harmonia dessa fl ora é interrompida 
e acaba se tornando um ambiente onde 
as bactérias se multiplicam rapidamente, 
aumentando o risco de infecções, como 
vaginose bacteriana e candidíase. Os 
absorventes de pano, ao contrário dos 
descartáveis, são amigáveis à saúde vaginal, 
porque o tecido absorve a umidade do sangue 
e do suor em vez de repeli-la. Ao mesmo 
tempo, eles permitem que a região respire, 
sem desequilibrar a fl ora vaginal.

É 
BOM 
PARA A 
SAÚDE 
VAGINAL

É 
GENTIL 
COM 
A SUA 
PELE

É 
GENTIL 
COM O 
MEIO 
AMBIENTE

A pele da sua vagina é 
muito delicada e merece 
um tratamento à altura. 
Absorventes descartáveis 
podem irritá-la, porque 
contêm uma série de 
substâncias químicas, como 
celulose, géis, dioxinas e 
fragrâncias. Já o absorvente 
de pano é feito com tecidos 
de algodão, sem químicas 
ou surpresas.

Considerando que uma 
mulher pode usar 12 mil 
absorventes menstruais 
descartáveis durante a vida, 
dá para se ter uma ideia da 
quantidade de resíduos que 
geramos. A produção dos 
absorventes de pano é mais 
sustentável do que a dos 
descartáveis e a reutilização 
também contribui muito para 
reduzir a geração de lixo.

COMO OS ABSORVENTES SÃO FEITOS? 

Eles são feitos com tecidos especiais, altamente 
absorventes, de algodão não sintético e sem 
corantes ou perfumes, em três camadas e com 
um tecido impermeável, que não deixa o sangue 
vazar. Foi muito testado para chegar até você e 
feito pelas mãos de experientes costureiras que, 
inclusive, moram pertinho de você.
À primeira vista, os absorventes podem não 
parecer muito práticos, se comparados aos 
descartáveis, mas os benefícios de usá-los são 
tantos que fazem valer a pena o tempo dedicado 
para lavá-los.
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Tudo que voce 
precisa saber 
para usar 
seus novos 
absorventes 
de tecido!
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Você acaba de ganhar o kit de absorventes 
que vai transformar a forma como você lida 
com sua menstruação. 

LEIA TUDO COM MUITA ATENÇÃO PARA 
QUE POSSA USAR DA MELHOR MANEIRA 
ESTE PRESENTE FEITO PARA VOCÊ!

www.mulheresmaisrenda.com.br



Agora que já sabemos que os 
absorventes de pano são mais saudáveis 
do que os descartáveis, vamos aprender 
a cuidar bem deles!

Como LAVAR

 
Pronto! Agora você tem absorventes para seu ciclo menstrual, sem precisar 
comprar os descartáveis todos os meses. Certamente, sua saúde vai te agradecer!

Encha o fundo de uma bacia com água 
limpa e fria (nunca quente, porque a 
quente ajuda a reter a mancha) e coloque 
o seu absorvente submerso, virado com a 
parte manchada para baixo.

2  LAVE O ABSORVENTE EM ÁGUA CORRENTE

Deixe-o de molho por, no mínimo, 15 
minutos, e, no máximo, 12 horas. Sim, 
você pode deixar de molho até 12 
horas, se quiser, mas em 15 minutos o 
sangue irá se soltar do absorvente. 

Depois que o sangue se soltar do absorvente, lave-o com água corrente. Deixe-o encharcar e aperte-o, 
como se estivesse espremendo uma esponja. Entretanto, não faça o movimento de torção, apenas esprema 
o absorvente. Para economizar, você pode usar a água de seu banho, em um balde no banheiro, para fazer 
isso. Repita esse procedimento até que a água saia limpa, ou seja, sem nenhum resquício de sangue.

1  DEIXE DE MOLHO

3  LAVE À MÃO OU NA MÁQUINA
Depois que o sangue foi removido, você pode lavar o absorvente durante o banho, da 
mesma forma que lava sua calcinha, com um pouco de sabonete, ou colocar na máquina 
com as outras roupas (de preferência, sem usar amaciante e com menos sabão em pó).

4  SEQUE
O ideal é secar os absorventes no sol, que é um poderoso desinfetante. Se não der, coloque-o 
pendurado em lugar mais arejado. Se lavar na máquina, estenda-o no varal como faz com as outras 
roupas.   Você pode posicionar o absorvente em frente a um ventilador, para que haja bastante 
ventilação. Se houver necessidade, use o secador de cabelo na temperatura morna, com mais ou 
menos 20 cm de distância entre o aparelho e o absorvente.

Esperamos que goste e que use muito este presente!

Assim que puder, lave-os (o quanto antes melhor). Se você 
lavar corretamente, eles poderão durar mais de três anos!  
 Mas, atenção! NÃO USE: AMACIANTES  
  NEM ÁGUA SANITÁRIA 

PRONTO! 

Para usar o absorvente, 
basta apoiá-lo na calcinha 

e conectar os botões como 
se fosse um absorvente 

com abas.

Você pode ficar com um 
absorvente o dia inteiro, se 
quiser. Quando sentir que está 
muito cheio é hora de trocar.

Leve os outros sempre na 
bolsa com você para as 
trocas.

Se não puder lavar na hora, 
tire o absorvente e guarde-o no 
saquinho plástico com zip, que 
também está no seu kit. 

Como usar
Você está recebendo quatro 

absorventes de pano:
2 com alta absorção para usar  

nos dias em que seu fluxo é maior
2 com média absorção para  

os dias de menor fluxo

A água da lavagem dos absorventes é rica em nutrientes e, se você quiser, pode usá-la para regar as 
plantas, que vão amar! Nesse processo, em oração, entregue para a terra tudo que não quer mais do 
ciclo que passou e deseje o que quer para o próximo ciclo que se inicia. Isso se chama “plantar a lua” 
e ajuda muito a cultivar o nosso feminino!

Voce 
sabia?


