
Meer informatie over incontinentieondergoed voor mannen op:
souveraen.care

INCONTINENTIEONDERGOED 
steunt vrouwen en mannen met een 
zwakke blaas die soms enkele druppels 
verliezen tijdens het niezen, hoesten of bij 
lichamelijke inspanning. De geïntegreerde 
absorberende laag is ultradun en zorgt 
voor een betrouwbare bescherming. 
Veilig, discreet en herbruikbaar, het 
geeft je hetzelfde comfort als elk ander 
ondergoed.

Blijf elke dag, de hele dag fris. Met onze vierlaagse textiel-
technologie SELENAtec® ontwikkelden we een duurzaam 
alternatief voor wegwerp hygiëneproducten.
Incontinentieondergoed geeft je 1 tot 2 extra absorberende lagen.

VOOR MANNEN VOOR VROUWEN

Vochtafdrijvende laag

Absorberende laag

Ademend en lekvrij  
beschermend membraan

Buitenste laag:  
huidvriendelijke stof

BOXER
60 ml

SLIP
60 ml

CLASSIC
40 ml

HIGH-WAIST
40 ml
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DARE 
TO Care
DUURZAME  
HYGIËNEPRODUCTEN
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ORGANIC
ons menstruatieondergoed wordt ge-
maakt van natuurlijke en hernieuwbare 
grondstofferen. Ze zijn wasbaar, her-
bruikbaar en heel comfortabel. Ideaal 
voor jou en het milieu! 

Natuurlijke materialen: 
» GOTS-gecertificeerd katoen

» Lyocell natuurlijke vezels
» zonder biociden

HIPSTER
matig bloedverlies

milieuvriendelijke 
productie

SLIP
matig bloedverlies

duurzaam

@selenacare_official

@selenacareofficial

@selenacare

selenacare.com



ONTDEK DE DUURZAME 
PRODUCTEN VAN 
SELENACARE EN VIND 
JOUW PERSOONLIJKE 
STIJL

TIENER MENSTRUATIEONDERGOED
lijkt op normaal ondergoed, maar het kan zo 
veel meer. De geïntegreerde absorberende laag 
beschermt je bij licht en matig bloedverlies. Of je 
nu op school of thuis bent.12h Tot 12 uur lang 

lekvrij

Geen nat gevoel

Comfortabel, net 
zoals jouw dagelijks 
ondergoed

Duurzaam en milieu-
vriendelijk

Geurloos

Wasbaar op 30°C

PREMIUM  

Transparant, roze
AKTIV 

Roze

MENSTRUATIEONDERGOED 
is ondergoed met geïntegreerde menstruatiebescher-
ming. De wasbare slipjes zijn een duurzaam alternatief 
voor wegwerpproducten. Ze zijn perfect te gebruiken  
tijdens je hele menstruatieperiode. Menstruatieonder-
goed wordt ook aangeraden als extra bescherming bij 
gebruik van een menstruatiecup of tampons.

Maten: 152, 158, 164

Alle ondergoed is verkrijgbaar in S tot XXL.

MODERN HIPSTER
matig bloedverlies

FLORAL CLASSIC
matig bloedverlies

ACTIVE
matig bloedverlies

BRASILIANA
weinig bloedverlies

HIPSTER
licht-matig bloedverlies

SPORTY
licht-matig bloedverlies

Gemaakt van 
stevige silicone 

voor vrouwen met 
een sterke bekken-

bodem.

FLORAL CLASSIC
hevig bloedverlies

MAANDVER-
BAND 3+
XL Nacht 
30cm

25 ml

30
 c

m

MAAND-
VERBAND 2
Lang
27cm

15 ml

27
 cm

INLEG-
KRUISJE
Universeel
16cm

5 ml

16
 cm

MENSTRUATIECUPS
zijn een duurzaam alternatief voor 
wegwerpproducten. Ze zijn herbruik-
baar en kunnen met de juiste zorg 
jarenlang gebruikt worden. 

MODERN HIPSTER
hevig bloedverlies

LEER MEER OVER MENSTRUATIE  
EN DUURZAME PRODUCTEN  

VAN SELENACARE OP INSTAGRAM.  
HIER VIND JE ONZE LAATSTE NIEUWTJES:

@selenacare_official

WASBARE MAANDVERBANDEN &  
INLEGKRUISJES
zijn het duurzame alternatief voor wegwerp maandver-
banden. Ze geven je een aangenaam en fris gevoel, elke 
dag van de maand. Tijdens je menstruatie kunnen de 
wasbare maandverbanden of inlegkruisjes gebruikt worden 
als extra bescherming bij gebruik van een menstruatiecup 
of tampon.

10 ml

MAAND-
VERBAND 1
Normaal
22cm

22
 cm


