Naturlig velvære

hva er så spesielt
med natracare?
Siden 1989 har det naturlige valget for
intimhygiene for kvinner vært Natracare – en
komplett serie med økologiske hygieneprodukter
av høy kvalitet som gagner både helse og miljø.

Økologiske og naturlige hygieneprodukter

Natracare tamponger er 100% sertifisert,
økologisk bomull, og er på samme måte som
våre bind og truseinnlegg laget av kun naturlige
materialer. Produktene er klorfrie, og inneholder
ikke kunstige tilsetningsstoffer, parfyme eller plast.

Tamponger laget av sertifisert, økologisk bomull. Med og uten innføringshylse.
Ultra tynne, behagelige bind med vinger: Normal, Super, Ekstra langt
Myke, behagelige bind uten vinger: Mini, Normal, Super, Super Plus, Nattbind
Truseinnlegg med økologisk bomull: Normal, Anatomisk/buet (Litt bredere), String/Tanga
Bind for lett inkontinens (urinlekkasje)
Våtservietter for barn med økologisk bomull. Myke, og milde for daglig pleie av sart hud

hvorfor så mange kvinner velger natracare…
Fordi Natracare tamponger, bind og truseinnlegg er helt klorfrie. De er produsert av økologisk bomull og
naturlige råvarer. Fremfor alt ønsker kvinner å begrense kontakten med syntetiske materialer, unødvendige
kjemikalier og tilsetningsstoffer. Natracare er det naturlige valget for alle miljøbevisste kvinner fordi de er:
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Dioksinforurensning er et alvorlig miljøproblem fordi det
forurenser luft, vann, jord og planter. Dioksin lagres i
fettcellene våre for resten av livet. Forurensningen oppstår
gjennom forskjellige naturlige og industrielle prosesser som
blant annet sprøyting med pesticider og klorbleking av
materialer som f.eks. våtservietter, bind og tamponger.
Det er derfor vi alltid forsikrer oss om at Natracare
produkter er helt klorfire (TCF).

laget av naturlige materialer
Kvinner som lider av hudallergier, irritasjon, sårhet og kløe
opplever ofte at symptomene forverres under menstruasjonen.
Mange gynekologer anbefaler disse kvinnene å bytte til
naturlige produkter fra Natracare for å unngå syntetiske
materialer og kjemkalier som er vanlige i hygieneprodukter.
Mange har opplevd bedring gjennom å følge disse rådene.
Natracare er helt fri for rayon, bindemidler, plast, latex,
og parfyme.

laget av økologisk bomull
Natracare tamponger, bind, intimservietter og truseinnlegg
er laget med sertifisert, økologisk bomull.

natracare sine produkter
er biologisk nedbrytbare
Hvert år kastes over 45 milliarder bind! Om man la dem
ende mot ende ville de nå helt til solen, og skulle man grave
dem ned, ville hullet bli 9 meter dypt og 90 meter bredt.
De fleste bind og våtservietter er fulle av syntetiske
materialer, f.eks plast som ikke brytes ned i jorda på flere
hundre år. Det er derfor vi forsikrer oss om at Natracare
produkter er nedbrytbare og komposterbare.

helt uten plast
Natracare produktene er fri for plast laget av råolje.
Produksjon av råolje medfører utslipp av miljøgifter som
kan påvirke både mennesker og klimaet. Tradisjonelle
hygieneprodukter inneholder ofte 90% plast, og
representerer et stort avfallsproblem.

Natracare bind og truseinnlegg
er helt frie for plast.

De fleste hygieneprodukter på
markedet inneholder ofte opptil
90% hud- og miljøbelastende plast.

anbefales av gynekologer
Opplever du irritasjon og kløe, ofte i forbindelse med
menstruasjon? Det kan ofte være en reaksjon på bind
og tamponger.
En av seks gynekologer sier at kvinner gjerne opplever kløe og
irritasjon i forbindelse med menstruasjon, noe som kan indikere
en sammenheng med bruk av hygieneprodukter.

Det beste rådet er å bytte til hygieneprodukter laget av naturlige
råvarer og velge undertøy laget bomull slik at huden får puste.
Syntetiske materialer kan ofte forverre symptomene.
De fleste sanitetsbind ser ut som bomull, men er laget av plast
og andre syntetiske materialer.

Hva kan du gjøre?
De fleste kvinner opplever en betydelig lindring ved å bytte
til naturlige hygieneprodukter.

Natracare...
Holder miljøet fritt for plast
Natracare produkter tar ansvar for både miljøet og din helse.
Det brukes kun nedbrytbare, bærekraftige naturmaterialer som
gir deg komfortable hygieneprodukter av svært høy kvalitet.

Er motstander av pesticider
og giftige kjemikalier
Natracare benytter kun sertifisert, økologisk bomull, klorfri
cellulose og naturmaterialer. Ved å unngå sprøytemidler og
dioxiner gir Natracare deg frihet til å velge trygge produkter
som beskytter deg og din helse.

velger å bruke
naturvennlige råvare
Natracare produkter inneholder ikke parabener, sodium
benzoate, phenoxyethanol eller formaldehyder. Vi ønsker å ta
vare på både mennesker og miljøet, og velger derfor økologiske
planteekstrakter som tilsetning i våre våtservietter. Både
Natracare intimservietter og våtservietter for barn er laget
med 100% økologisk bomull.

Tar vare på prinsipper
for økologisk landbruk
Å ta vare på jorden er vårt største ansvar. Natracare har et stort
miljøengasjement, og vi velger materialer som har minst belastning
på det sårbare økosystemet. Natracare fører livsløpsanalyse for alle
råvarer som brukes i produktene; fra begynnelse til sluttprodukt
for å være sikre på at vi gjør det beste for miljøet.

Find out where to buy

