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 ليلي بادز - فوط نسائية ذات إعادة
 االستخدام مصنعة باألردن بالتعاون

 بين شركتي هدايانا لصناعة وتجارة
األلبسة و

 غسل الفوطة قبل االستخدام
 بالصابون وماء فاتر ال تتجاوز حرارته

30 درجة مئوية

 التأكد من جفاف الفوط النسائية
قبل استخدامها

إرشادات ما قبل اإلستخدام َّـ اِّـرة األوُّـ

إرشادات االستخدام واِّـحافظة على ليلي بادز

 نقع الفوطة المتسخة بالصابون
وماء فاترا، ال تتجاوز حرارته 30

درجة مئوية

 عدم استخدام الماء الساخن لنقع
الفوط أو للغسيل

 يمكن غسل فوطة ليلي بادز باليد
أو بالغسالة

 ألفضل تجفيف، نشر الفوط
 النسائية حيث يتم تعريضها

 ألشعة الشمس

 يمكنك وضع فوطة واحدة
 بالكيس المخصص للتجفيف قبل
 تعريضها ألشعة الشمس، لحفظ

 السرية في المناطق السكنية
المزدحمة

 عدم استخدام المكوى لتجفيف
 فوط ليلي بادز حتى ال تتعرض للتلف

أو التأثير على درجة االمتصاص

 الفوط النسائية هي لالستخدام
 الشخصي. لذا يجب عدم مشاركة

 استخدام ليلي بادز مع أي شخص آخر،
ألسباب تتعلق بالصحة الشخصية
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مزايا استخدام ليلي بادز
الفوط النسائية ذات إعادة اإلستخدام

 تساعدك على االقتصاد بالنفقات:
يمكن استخدام الفوطة النسائية

 الواحدة لمدة 12 شهرا أو أكثر، إذا تم
اتباع اإلرشادات التي ننصح

 بها للعناية واالستخدام

 عالية االمتصاص: هنالك أربع
قياسات مختلفة عالية اإلمتصاص
 يصل حد اإلمتصاص للفوطة ذات

الحجم الكبير، السوبر الترا
حتى 140مل

 مزودة بطبقة ضد التسريب:
ليليبادز مزودة بطبقة حماية تمنع

التسريب للمالبس

 ال تصدر رائحة: ال تصدر منها
رائحة سيئة، حتى لو استخدمت

لساعات طويلة

 ال تترك أثر للبقع بعد الغسيل:
سهلة الغسيل ولن يكون هناك أثر

 للبقع بعد الغسيل، فبالتالي يتم
 المحافظة على مظهر نظيف اذا

 تم اتباع إرشادات االستخدام
والمحافظة عليها

 فائقة النعومة: فوط ليلي بادز
 النسائية فائقة النعومة ومريحة ال

 تسبب االزعاج من جراء احتكاك
الجلد بالفوطة

 مزودة بحقيبة جميلة: فوط ليلي
 بادز النسائية تأتي بحقيبة جميلة ال

 تدل على محتواها ومضادة للبلل
 لحمل الفوط اإلضافية عند الحاجة

لتغييرها

 سهلة التثبيت: يسهل تثبيت
 فوط ليلي بادز بالمالبس الداخلية

 بما يمنع حركتها عند المشي أو
ممارسة أنواع الرياضة

 تساعد بالحفاظ على البيئة: 
 فوط ليلي بادز تساعد بالحفاظ على

 البيئة لتخفيض مستوى النفايات
 الناتجة عن استخدام عدد كبير من

الفوط النسائية شهريا وسنويا


