
MyPads

Gebruiken zoals wegwerp 
maandverbanden: leg in je onderbroek, 

plooi vleugels, en sluit het knopje. 

Na gebruik kan je ze dichtplooien en 
veilig meenemen

Was je MyPads in de gewone was 
op  40° C 

met eco wasproducten 

** de 100% katoenen pads mag je 
wassen op 60° C
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Veelgestelde vragen over de MyPads

Wat is een herbruikbaar maandverband?

De MyPad is een katoenen maandverband dat je gewoon kan wassen en hergebruiken. Het voelt 
zacht aan, irriteert niet (geen chemische stoffen of droog papiergevoel) en absorbeert meer bloed 
dan een wegwerp-maandverband.

Welke soort en maat MyPad herbruikbaar maandverband heb ik nodig?

Er zijn drie soorten MyPads: katoen, bamboe en extra soft. De katoenen zijn 100% bio katoen, zijn 
de beste optie voor vrouwen met een gevoelige huid en mag je wassen op 60°C. Bamboe is de 
meest milieuvriendelijke optie en extra soft is zoals de naam zegt extra zacht + absorbeert ook het 
meeste. Er zijn drie maten in elk pakket: Small, Medium, Large (sinds kort hebben we ook XL, dat is 
apart te verkrijgen). Small is een inlegkruisje, medium is de normale maat en large is voor 
nachtgebruik. XL is voor extra zware dagen. Afhankelijk van je bloedverlies vervang je de MyPad 
meer of minder vaak.

Hoe vaak moet ik een MyPad vervangen?

Bij normaal bloedverlies is dit 2-3x per dag. Bij licht bloedverlies kan je een hele dag doen met één 
pad en bij zwaarder bloedverlies zal je ze vaker moeten vervangen. Meestal zijn 3 pakjes dus 
voldoende, maar elke vrouw is hier anders in dus dat kan je best zelf testen.

Hoe kan ik de MyPads schoonmaken?

Super simpel! Je mag ze gewoon meewassen met je andere was. De katoenen mogen op 60°C 
gewassen worden, maar ik was ze allemaal mee met m’n gewone was op 30°C: komt er zacht en 
proper uit! :-) Als je een tijdje wacht met ze te wassen kan het bloed intrekken en een kleur 
achterlaten. Hier is het voordeel bij de katoenen pads dat je ze op 60°C mag wassen en zo terug 
helemaal vlekkeloos worden. **Maar: het kan geen kwaad dat er vlekken verschijnen. Als je ze 
wast, zijn alle bacteriën dood. Het is puur kleuring, dus het is enkel een esthetische kwestie om ze 
terug wit (beige) te krijgen ;-)

Waarom zijn pads beter dan maandverbanden?

Klassieke wegwerpmaandverbanden zijn gemaakt van droog papieren materiaal en bevatten 
chemische stoffen die je intieme streek beschadigen. De MyPads zijn veel gezonder, aangenamer en 
zachter. Bovendien zijn ze veel beter voor het milieu, omdat je ze niet telkens weggooit op de 
afvalberg & nieuwe koopt… Dus ook véél goedkoper natuurlijk!


	Blank Page



