
  ECObabynz = jednoduché použití, pohodlné nošení,  
rychlé schnutí. Plenku lze podle váhy dítěte jednoduše upravit. 

Velikost svrchních kalhotek se mění pomocí patentek, proto 

koupí těchto plenek získáte plenky velikosti S, M i L. 

 
 Savost se upraví  vložením nebo ubráním savé vložky 

                    

 

vložku vložíme do kapsy kalhotek  

 

 

 TIP – doporučujeme = praktičtější, rychlejší. 
Vložku, popř. vložky  položíme na kalhotku.  
Když vložky navlhnou, ale kalhotky jsou čisté  
a nejsou cítit močí, vyměníme pouze vložky.   

         
    …aby bylo přebalování jednodušší separační pleny 

 

separační plena – částečně chrání 

plenku před stolicí a odvádí vlhkost 

od zadečku 

 
 ECObabynz  svrchní  kalhotky  jsou  vyráběny  s   tzv. PUL                      

(polyuretanovým) zátěrem. PUL je technologie, kterou využívají  
výrobci moderního sportovního oblečení. Kalhotky zadrží vodu       

a  propouštějí páru a díky prodyšnosti se pokožka nezapaří.  

 

ECObabynz jnejjednodušším  druhem  látkových plen…. 
 

 

                  

     

VĚDĚLI  JSTE, ŽE LÁTKOVÉ PLENY… 
 Jsou (až o tisíce korun) levnější než jednorázovky 

 Nevystavují dítě riziku přestupu chemických látek do 
pokožky a minimalizují další zdravotní rizika (přehřívání 

pohlavních orgánů = neplodnost, nesprávný vývoj kyčlí ...) 

 Při výrobě spotřebují celkově méně energi  (i s praním) 
     a vody než jednorázovky 

 Umožňují větší průtok vzduchu (vliv na tvorbu kvasinek, 

na teplotu v šourku – neplodnost) 

 Usnadní trénování na nočník 

 
                          látkové     vs.              papírové 
 
 

 

 

 
 

! Spotřeba plenek na jedno dítě je 4000-6000 za 2-3roky. Odhaduje 

se, že jedno dítě vytvoří za tuto dobu až jednu tunu odpadu, který 

končí ve spalovnách nebo na skládkách. Jednorázovým plenkám 

trvá až 200let, než se rozloží (.do půdy) 

 

 

 
 

 

 
 

 

          
  

 

 

 

 

 

 

 

Jak si vyrobit prací sliz: 

…praní ve slizu je - levnější, ekologičtější a šetrnější k pokožce 

Potřebujete: 1 kostka mýdla na praní (ideálně s JELENEM, popř. 

Lanza  nebo Kokos (mohou být i mýdlové vločky),  1/4 až 1/2                    

(asi 300g ) balení prací sody (ideálně prášková, 

krystalická se hůře rozpouští), lze přidat 1/2 kostky 

žlučového mýdla (rozpouští skvrny organického 

původu) 
 

Postup: Mýdlo nastrouhejte, nasypte do větší 

nádoby / kýblu od barvy (na 10 litrů), přidejte 

horkou vodu, míchejte a promíchávejte do 

rozpuštění. Poté přidejte sodu a po jejím 

rozpuštění dolijte horkou vodou do 10 litrů. 

Konzistence pudinková :) Pokud je sliz hustší, dávkujte méně a 

předem ho rozpusťte, např. protřepáním ve sklenici s horkou 

vodou. Sliz se skladuje uzavřený. Dávkuje se podle 

znečištění prádla – jeden až dva kelímky od 

jogurtu / 3 naběračky. Sliz nemá bělící složku, 

proto pokud budete chtít mít prádlo i po praní ve 

slizu bílé, použijte perkarbonát sodný (neboli sůl na skvrny), 

přidávají se 1 – 3 lžíce na várku prádla..                         


