
LAVAGEM

SECAGEM
TEM ALGUM PROBLEMA?

DEPÓSITO

É importante que respeite as instruções de lavagem indicadas na etiqueta 
de cada produto. Deverá remover o excesso de resíduos antes de lavar as 
suas fraldas. Poderá lavar as suas fraldas até 60°C usando a quantidade 
recomendada de detergente não biológico.2 Não use amaciador,  
uma vez que isso pode afetar a absorção das fraldas.

Também recomendamos adicionar 2 colheres de sopa cheias de aditivo 
desinfetante natural miofresh à gaveta dos detergentes da máquina de lavar. 
Isso ajudará a refrescar e desodorizar as suas fraldas durante a lavagem.

Recomendamos que seque as suas fraldas ao natural, longe do calor 
direto. Também pode secar as suas fraldas a frio na máquina de secar.  
No entanto, o recurso frequente à máquina de secar e a exposição ao 
calor direto podem causar uma deterioração prematura das suas fraldas  
e reduzir o desempenho das mesmas. Não passe as suas fraldas a ferro.

• Fez uma pré-lavagem às suas fraldas antes de começar a usá-las. As  
   suas fraldas tornar-se-ão mais absorventes após as primeiras lavagens.
• Tem trocado as fraldas com a devida frequência: estas devem ser  
   trocadas a cada 2-4 horas. À medida que o seu bebé cresce, poderá  
   achar necessário trocar a fralda com mais frequência.
• Não usa amaciador quando lava as suas fraldas, dado que o  
   uso de amaciador pode prejudicar a absorção das fraldas.
• O absorvente interior dentro da fralda está esticado.
• Pode ser necessário adicionar um mioboost (reforço absorvente)  
   para maximizar a absorção das fraldas durante a noite ou para  
   longos períodos de tempo.

Se tem experienciado problemas 
com as suas fraldas, verifique se:

Use um balde para fraldas para 
depositar as suas fraldas usadas. Basta 
armazená-las no seu balde até chegar 
o dia em que deseja fazer a lavagem. 
Quando chegar esse dia, retire o 
saco de lavagem do interior do balde 
e coloque-o na máquina de lavar. As 
fraldas serão lavadas dentro do saco de 
lavagem, por isso não há necessidade 
de tocar diretamente nas fraldas sujas.

Parabéns! Já deu o primeiro passo para usar fraldas reutilizáveis!  
É muito simples, e após adquirir o hábito, torna-se ainda mais fácil! 
Para além disso, estaremos sempre aqui para acompanhá-lo(a) na  
sua jornada pelas fraldas reutilizáveis. Antes de poder colocar estas 
fraldas tão bonitas no rabinho do seu bebé, terá de lhes fazer uma  
pré-lavagem1 pelo menos uma vez antes de as usar, o que fará com  
que fiquem mais absorventes. Este guia de utilização fornece todas  

as informações de que necessita para cuidar das suas fraldas.

Bem-vindo(a) à família!

GUIA DE UTILIZAÇÃO

1 A suas fraldas tornar-se-ão mais absorventes após as primeiras lavagens. Tenha o cuidado de adquirir o produto 
correto, uma vez que as fraldas que já foram lavadas e/ou usadas já não poderão ser substituídas, nem reembolsadas. 
2 Para tirar o melhor partido das suas fraldas, recomendamos que as lave regularmente a uma temperatura de 40 °C 
com 2 colheres de sopa cheias de miofresh e secá-las ao natural. Lavar as suas fraldas regularmente a temperaturas 
mais altas e secá-las com frequência na máquina de secar pode resultar na deterioração prematura das suas fraldas.  
Por favor, tenha em atenção que as cores brilhantes podem desaparecer com o tempo.
† Por favor, note: APENAS coloque demolho o absorvente interior da fralda miosolo tudo-em-um, mantendo  
a capa fora da solução. A Bambino Mio não se responsabiliza pela deterioração prematura dos seus produtos  
devido a procedimentos de lavagem incorretos.

DICA:Dobre os fechos adesivos sobre si mesmos, para 
proteger as suas fraldas durante a lavagem!

MANCHAS & ODORES
Devido à natureza destes produtos, não 
podemos garantir que as manchas ou nódoas 
possam ser completamente evitadas. No 
entanto, a utilização regular do aditivo 
desinfetante natural miofresh pode ajudar 
a reduzi-las. Recomendamos adicionar 2 
colheres se sopa cheias de miofresh à gaveta 
dos detergentes em cada lavagem.

Se as manchas ou nódoas persistirem, 
coloque o núcleo absorvente demolho 
numa solução de água quente com miofresh 
durante pelo menos 2 horas. Use 1-2 
colheres de sopa cheias de miofresh para 
cada 4 litros de água. Após a imersão, lave 
na máquina a uma temperatura de 40 °C e 
depois dê uma enxaguadela adicional às suas 
fraldas.  † 

DICA:a exposição solar também é uma excelente forma
natural de eliminar as manchas!

Se segue as nossas recomendações e mesmo assim tem 
experienciado problemas, entre em contacto com o 
nosso serviço de apoio ao cliente através do número  
de telefone +44 (0)1604 883777 ou enviando um  

e-mail para customercare@bambinomio.com 

miosolo
fralda tudo-em-um

DICA:Retire o núcleo absorvente do interior da fralda após  
a lavagem, pois isso permitirá secar mais rápido!
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Retire o forro biodegradável da fralda.3

compostar

Coloque a fralda no seu bebé.

cada
2-4 

horas

 Mude sua fralda quando chegar a hora.

* É verdade para a maioria, mas devido à grande variedade de formas e de tamanhos de bebés, isso não pode ser garantido.
3 Os forros biodegradáveis húmidos podem ser deitados no lixo ou compostados.

PASSO A PASSO

 Armazene a fralda usada até ao momento da lavagem.
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miosolo
fralda tudo-em-um

Adicione o forro biodegradável 
(opcional) ao interior da fralda.

fralda miosolo

A medida é aproximada.

tamanho único*
4 kg+

até

descartar
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