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Skinnies uk  

 ההנחיות על הקפידעל מנת להפיק את הערך המקסימלי לאורך זמן חשוב ל

אינו סופג , מפנה חום וזיעה: עם איכויות נוספות ויחודיות להגנה על העור
קרדית ,אלרגנים מרחפים כמו אבק( .חיצוניים

  )הרגיל ם אשר מקורם בביגוד
  .מעליו ניתן ללבוש בגד רגיל

 "שכבת בסיס"מומלץ לשימוש במהלך היום כ
  

  )את המשחה הטיפולית מורחים בזמן אחר
ואז לגלול אותם לאורך , להלביש כשהם מגולגלים

  

  

  . בשל הרכב הכימיקלים של התכשירים) 
  מתפתחות בקטריות בשאריות

  . מנטרל אלרגנים על מנת לוודא כי איננו מצמידים הבגד המוצמד לגוף אינו מכיל אלרגנים

מובילים לשיפור , כניסה לתהליך עם ליווי והדרכה שלנו ובעיקר התמדה

  מומחים בהגנה על העור מגורמים מגרים מהסביבה
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Skinnies uk   המלצות לשימוש וכביסה של בגד תחבושת

על מנת להפיק את הערך המקסימלי לאורך זמן חשוב לו  "רפואי 

  .בגד תחבושת מתכלההוא 

עם איכויות נוספות ויחודיות להגנה על העור משמש חלופה לתחבושות המסורתיות 
חיצוניים גורמים מגריםומגן מפני  נעים ורך למגע , לתוכו את התכשירים שנמרח

ם אשר מקורם בביגודאלרגניבכללם גם  ,ועודמחיות מחמד ,אלרגנים מצמחים 
מעליו ניתן ללבוש בגד רגיל.משמש שכבת בסיס ללבישה כבגד ראשון הבא במגע עם העור

  .אין צורך לכבס לפני שימוש ראשון
מומלץ לשימוש במהלך היום כ.מה בשעות הלילה'הביגוד יכול לשמש כחלופה לפיג

  .עור הוא רך מאוד ועדין בשל היותו חלופת תחבושת המגנה ושומרת על ה
את המשחה הטיפולית מורחים בזמן אחר!!!! (לפני ההלבשה מורחים בנדיבות רבה קרם לחות
להלביש כשהם מגולגלים. מכנסיים/לפני ההלבשה מומלץ לגלגל את שרוולי החולצה

 .מה שמקל מאוד על ההלבשה) 

 

  כביסההוראות 

  .סחיטה עדינה, כביסה עדינה ,  מעלות
   ולסחוט, כביסה.להשרות בקערה לחצי שעה עם א 

  מתייבש במהירות ,לתלות לייבוש באויר החופשי

) כביסות 20התקן האנגלי מחוייב ל (. כביסות 20-50
מתפתחות בקטריות בשאריות: הסיבה. ימים  4 -אין צורך לכבס מדי יום אך מומלץ שלא להשתמש מעבר ל

  .מומלץ לכבס באבקת כביסה של תינוקות וללא מרכך כביסה
מנטרל אלרגנים על מנת לוודא כי איננו מצמידים הבגד המוצמד לגוף אינו מכיל אלרגניםתוסף כביסה 

כניסה לתהליך עם ליווי והדרכה שלנו ובעיקר התמדה. סביבה/ההתמודדות עם אטופיק היא משולבת רפואה
  .משמעותי באיכות היום יום ושנת הלילה

  ,לכל שאלה, אנחנו בשבילכם

  ופיק קומצוות אט

מומחים בהגנה על העור מגורמים מגרים מהסביבה
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 תכשיר"המוצר הנו 

הוא   Skinnies uk בגוד  .1

משמש חלופה לתחבושות המסורתיות  .2
לתוכו את התכשירים שנמרח

אלרגנים מצמחים , האבק
משמש שכבת בסיס ללבישה כבגד ראשון הבא במגע עם העור .3
אין צורך לכבס לפני שימוש ראשון .4
הביגוד יכול לשמש כחלופה לפיג .5
בשל היותו חלופת תחבושת המגנה ושומרת על ה .6
לפני ההלבשה מורחים בנדיבות רבה קרם לחות .7
לפני ההלבשה מומלץ לגלגל את שרוולי החולצה .8

) כמו גרביונים(רגל/היד

מעלות 30עד  -במכונהלכבס .1
 - תכביסה ידנילכבס במומלץ . 2
לתלות לייבוש באויר החופשי ניתן  -  לא להכניס למייבש. 3
  אין לגהץ. 4
50הבגד עמיד לשימוש של בין . 5
אין צורך לכבס מדי יום אך מומלץ שלא להשתמש מעבר ל. 6

  .משחה/הקרם   
מומלץ לכבס באבקת כביסה של תינוקות וללא מרכך כביסה. 7
תוסף כביסה "מומלץ לכבס עם . 8

ההתמודדות עם אטופיק היא משולבת רפואה
משמעותי באיכות היום יום ושנת הלילה
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