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Pusei zemes iedzīvotāju lielāko dzīves daļu ir 

mēnešreizes. Tomēr vairāk nekā 50 gadu 

laikā nav notikuši nekādi jaunievedumi 

mēnešreizēm. 

Tagad padomājiet par atkritumu daudzumu, 

ko katru mēnesi radījuši vienreizlietojamie 

mēnešreižu produkti. Padomājiet par 

ķīmikālijām, ko tās satur un to, ka mēs tās 

ievadām mūsu ķermeľos. Padomājiet par 

jaunām meitenēm, kas nedodas uz skolu, jo 

viľām ir kauns par mēnešreizēm. 

Mēs esam ceļā, lai mainītu veidu, kādā 

mēnešreizes ietekmē mūsu dzīves, mūsu 

ķermeľus un mūsu vidi. 

Mēs uzskatām, ka nevienai sievietei nebūtu 

jāatturas no sava ķermeľa. Mēs uzskatām, ka 

mēnešreižu produkti nedrīkst saturēt kaitīgas 

ķīmiskās vielas, ne arī absorbēt dabiskos 

ķermeľa sekrētus, kas izraisa infekcijas. 

Mēnešreizes nedrīkst būt galvenais 

piesārľojuma cēlonis. Un tam nekad, nekad 

nevajadzētu būt kauna avotam. 
VIENKĀRŠI SOĻI 

VEIKSMĪGAI ORGANICUP 

PIEREDZEI 

Radot šo pasauli tā ir tāda, kāda tā ir. Un jūs 

– mūsu lietotājas, mūsu OrganiGirls sievietes 

– vadāt šīs pārmaiľas. Kopā mēs nojaucam 

barjeras, ko menstruācijas radījušas 

sapľotāju un darītāju dzīvēs. 

Kopā mēs atklājam Jaunu Periodu. 

Mēnešreizēm. 

Uzziniet vairāk vietnē 

www.organicup.com 
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VIENKĀRŠI SOĻI VEIKSMĪGAI 

ORGANICUP PIEREDZEI 

Vai atceries pirmā tampona ievietošanu? Vai arī 

iemēģinot pirmajās dienās jūsu kontaktlēcas? Katrs 

sākums var būt sarežģīts - tostarp pirmo reizi 

lietojot menstruālo kausu. Tas var aizľemt pāris 

dienas vai mēnešreizes, lai iesāktu. Iespējams, 

vēlēsities izmēģināt dažādas locīšanas un 

ievietošanas metodes – par to nav jāraizējas, ar jums 

viss būs kārtībā un cerams tiksiet pie īpašā kausa 

pārvērtībām! 

 

Zemāk mēs jums palīdzēsim veiksmīgi sākt ar 

OrganiCup. 

3. SOLIS: 

ORGANICUP IZĽEMŠANA 
NOMAZGĀJIET 

Lietojiet siltu ūdeni un maigas ziepes un 

nomazgājiet rokas. 

ATBRĪVOJIETIES 

Atrodiet pozīciju, kas jums ir piemērota. Būt 

atbrīvotai ir svarīgi, lai izņemtu jūsu kausu. 

IZĽEMIET 

Lai izņemtu kausu, izmantojot jūsu vēdera 

muskuļus, pavelciet kātu un grūdiet 

OrganiCup uz leju līdz varat sasniegt 

pamatni. Uzmanīgi saspiediet pamatni, lai 

atbrīvotos no piesūkšanas/vakuuma, un 

slidiniet no vienas puses uz otru OrganiCup 

ārā. 

IZTUKŠOJIET UN NOMAZGĀJIET 

Iztukšojiet kausu tualetes podā, izskalojiet 

kausu ar ūdeni (atcerieties par gaisa 

caurumiem) un vēlreiz ievietojiet. Ja jums 

nav pieejams ūdens, varat izmantot 

OrganiWipe vai tualetes papīru, lai to 

notīrītu un nomazgājiet to, kad tas ir 

iespējams. 

VĒLREIZ IEVIETOJIET VAI UZGLABĀJIET 

Kad kauss ir iztukšots un notīrīts, ievietojiet 

jūsu kausu atkal kā norādīts iepriekš. Ja jūsu 

mēnešreizes ir beigušās– vāriet kausu 3-5 

min un uzglabājiet oriģinālajā OrganiCup 

kokvilnas maisiņā. 

IEVIETOJIET UN ATLAIDIET 

SAGRIEZIET 

 ir veiksmīgi ievietots! 

3 SOĻI, LAI SĀKTU: 

Pirms jūs lietojat OrganiCup pirmo reizi 

jums vajadzētu sterilizēt kausu verdošā 

ūdenī 3-5 minūtes. 

2. SOLIS: 

12 STUNDAS NETECĒŠANAS BRĪVĪBAS 

 

    

KĀTS 

1. SOLIS: 

ORGANICUP IEVIETOŠANA 

 

NOMAZGĀJIET 

Lietojiet siltu ūdeni un maigas ziepes, lai 

mazgātu rokas un kausu zem tīra, tekoša 

ūdens. 

SALOCIET 

 

 

 

 

 

ATBRĪVOJIETIES 

Ja joprojām rodas kādas problēmas pēc 1-2 

mēnešreižu izmantošanas vai ir kādi jautājumi, 

lūdzu, nevilcinieties un sazinieties ar mums 

support@organicup.com. 

 

  

  

 

 


