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PRANÍ LÁTKOVÝCH PLEN

Se vzrůstajícím zájmem o používání
látkových plen přibývají také dotazy
na to, jak o pleny pečovat. Sestavili
jsme proto pro zájemce leták nejen
s návodem, ale i s informacemi, které
pomohou rozhodovat se jak a v čem
prát. Dozvíte se rozdíl mezi kon-
venčním praním a ekopraním, co
jsou to optické zjasňovače a k čemu
slouží, zdali mohou dětem škodit
enzymy a syntetická parfemace. Text
obsahuje postupy praní a doporu-
čené přípravky, návod na skladování
i sušení plen a také odpovědi na nej-
běžnější dotazy:

– Proč se na praní plen nesmí po-
užívat aviváž?
– Jak předejít zapírání a tvrdnutí
plen?
– Proč je důležité máchání?

Leták JAK PRÁT LÁTKOVÉ
PLENY (4 strany A4) bude k dis-
pozici v našem eshopu spolu
s balíčky produktů dvou velikostí:

1) STARTOVACÍ SADA PŘÍPRAV-
KŮ NA PRANÍ LÁTKOVÝCH
PLEN

V sadě najdete malé balení prací-
ho gelu, pracího prášku, máchadla
a žlučového mýdla, spolu s ná-
vodem k praní.

2) SADA VZORKŮ NA PRANÍ
LÁTKOVÝCH PLEN

V sadě najdete vzorky pracího ge-
lu, pracího prášku a máchadla,
spolu s návodem k praní.

TÉMA MĚSÍCE

Zdroj: archiv Brána k dětem
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BRÁNA K DĚTEM
VZKAZUJE:

Látkovací poradkyně Brány
k dětem – zapojte se také!

Moderní látkové pleny jsou zdravější a
ekologičtější alternativou klasických
jednorázových plen. Aby maminky,
které je chtějí používat, nemusely
složitě hledat informace o jednot-
livých typech látkových plen, vytvoři-
la Brána k  dětem projekt Látkovací
poradkyně. Každá z našich poradkyň
má osobní zkušenosti s používáním
látkových plen a navíc absolvovala
profesionální zaškolení.

Látkovací poradkyně, které pod zášti-
tou Brány k dětem působí po celé

České republice, vám rády pomohou
vybrat látkovou výbavičku přímo na
míru. Můžete si s nimi domluvit také
přednášku na toto téma ve vašem ma-
teřském centru. Protože je o jejich
služby velký zájem, připravujeme ško-
lení nových poradkyň.

Chcete se dozvědět víc nebo se rovnou
zapojit?
Všechny informace najdete na webu
www.branakdetem.cz v  sekci
Projekty, a můžete nám též napsat na

hanka@branakdetem.cz.

Výzva pro naše obchodní
partnery, kamenné prodejny:

Pošlete nám fotku našich výrobků
ve vašem regále nebo výloze

s krátkým textem o vás, a my ji
uveřejníme na našem Facebooku.
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