


Tipos de Absorventes

Fleece - Camada Seca

Bambu - Auxilia no Desfralde

Absorvente para usar em cima do bolso da Capa.
Facilita a troca e deixa o bumbum sequinho. 

Melton
Absorvente para usar dentro ou em cima do bolso da 
Capa. 80% algodão e 20% poliéster.

Absorvente para usar dentro ou em cima do bolso da 
Capa. 50% algodão e 50% fibra de bambu.

Absorvente atoalhado para usar dentro do bolso
da Capa.
As Fraldas Diurnas acompanham 2 Absorventes e
as Fraldas Noturnas um Conjunto Noturno com 3
Absorventes.

Fraldas de tamanho único
com Absorventes

Fralda Diurna Fralda Noturna

1 Capa de tamanho único
2 Absorventes de Microfibra

1 Capa de tamanho único 
1 Conjunto Noturno 
com 3 Absorventes de 
Microfibra

Botões para ajuste 
de tamanho P, M e G

Abertura do bolso para 
os Absorventes

Abas reforçadas

Suede, afasta a umidade 
da pele e deixa o 
bumbum sequinho

Impermeável em PUL,
evita vazamentos e 
deixa a pele respirar

Capa



Como 
usar?

1
2
3

Usando Fraldas Dipano pela primeira vez

Lave: Antes do primeiro uso, lave os Absorventes e 
as Capas de 1 a 2 vezes. Não há necessidade de

Monte: Depois de lavada e seca, insira 1 ou 2 
Absorventes dentro do bolso da Capa de acordo 
com a necessidade de absorção do seu bebê.

Ajuste: Para adequar a Fralda ao tamanho do seu 
bebê, mude a posição dos botões conforme ilustrado 
abaixo: Como 

cuidar?

Manutenção e Modo de lavar

As Fraldas Dipano são de tamanho único e 
servem para bebês desde os 3,5kg até o desfralde.

Dicas para evitar vazamentos

Estique bem os Absorventes dentro do bolso da 
Capa.

Ao vestir, observe se os elásticos das perninhas estão 

Verifique se a quantidade de Absorventes é suficiente
para o seu bebê.

que os tecidos não impermeabilizem.
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Jogue os resíduos sólidos no vaso sanitário.

Remova os Absorventes da Capa e ponha no cesto 
para ir acumulando. Não deixe de molho.

Coloque as Capas e Absorventes na máquina de lavar 
e faça uma pré-lavagem com água fria e sem sabão.

abaixo:

Pequena Média Grande

secagem entre as lavagens.

Use apenas a quantidade de sabão recomendada para 



Capas: sempre lavar em água fria.

Absorventes: suportam temperaturas bem altas e 
podem ser escaldados em água fervente vez ou outra.

Nunca esfregue sabão em barra nas Capas ou 
Absorventes.

Não use amaciantes, bicarbonato ou vinagre.

Não passe a ferro.

Não use cremes ou pomadas para assaduras

!

+SAUDÁVEIS +CONFORTO +ECONÔMICAS +ECOLÓGICAS

Kit
Degustação

Experimente na prática
os produtos Dipano

4
Lavagem na Máquina Lavagem à Mão

(líquido ou em pó ) para uma 
máquina de 10 kg.

IMPORTANTE: o nível de 

dedos acima das peças a serem 
lavadas.

Dilua 1 colher (de café) de 
sabão em um balde grande de 
água

Esfregue à mão as Capas e 
Absorventes.

Enxague 3 vezes (no mínimo)
em água fria.

5Pendure para  secar ou use secadora apenas nos Absorventes.

ATENÇÃO

Complete a máquina com outras peças, se desejar,
e lave normalmente com a quantidade de sabão 
recomendada.

sem a proteção dos Forrinhos. 

1 colher de sopa rasa de sabão



CNPJ 11.327.770/0001-60

atendimento@fraldasdipano.com.br

Forrinho Bioliner 100% Bambu 

Descartável e biodegradável.
Deixa o bumbum sequinho.

Descartável e biodegradável.

Forrinho Liner 100% Reutilizável
Lavável à máquina ou à mão.

Forrinho Bioliner 100% Milho

Tipos de Forrinhos

Tudo que você
precisa está aqui!

www.fraldasdipano.com.br


