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Kategori Lammeskind

Lammeskind til baby økologisk
Model/Varenr.: 2804

Pris fra 568,00 DKK (inkl. moms)
Børns trivsel på LAMMESKINDVore
lammeskind er noget helt specielt.De er
udvalgt på grund af den meget finfibrede
lammeuld, som gør skindet blødt og
behageligt at ligge på, da ulden under
barnets vægtbøjer sig ned, således at barnet
ikke ligger på uldens spidser, men på
lammeuldens bløde sider. At lægge spædbørn på
lammeskind harværet brugt i mange år. - For
flere år siden har lægerne Martin Ricards og
Steven Scott på Cambridge Maternity
Hospital i England foretaget
enundersøgelse, der er blevet offentliggjort
i det anerkendte engelske medicinske
tidsskrift "The Lancet". Undersøgelsen
konkluderer, at anvendelsen af
ægtelammeskind fremmer spædbarnets
sundhed: Barnet sover bedre, har en
mere stabil vejrtrækning, tager hurtigere på,
er mere roligt og opmærksomt.På mange
europæiske samt australske og new
Zealandske sygehuses fødeafdelinger er
indført kun at bruge ægte lammeskind til bl.a.
kuvøsebørn.Lamrneskindet er garvet efter
den mest skånsomme metode og uden
brug af krom, der er tungt opløseligt og kan
optages gennem barnets hud. Skindet er
enmeget robust brugsting og er ved
almindelig brug vedligeholdelsesfrit i
mange år, fordi den garvede uld næsten er
uirnodtageli g for urenheder, og uldenvil i
årevis være smuk og glansfuld. Sker der er
"uheld", renses pletten med en fugtig
svamp og tørres (ikke over en radiator eller
stærk varme). - Skindettåler vask i hånden ved
højst 30 grader. Brug et uldvaskemiddel
eller shampoo. (Shampoo har samme
ph-værdi som ulden og er let at skylle ud).
Skyl efterflere gange og pres vandet godt
ud af skindet, centrifugér evt. let og lad
skindet tørre enten fladt på flere tykke
håndklæder med uldsiden nedad eller
iblæsevejr udenfor. Træk skindet i facon
nogle gange under tørreprocessen. Efter
vask er selve skindsiden blevet noget stiv.
For at genoprette blødheden gnidesog
nulres skindet godt - evt. over en

træstoleryg. Efter vask mister skindet noget
af sit lanolinindhold og vil ikke længere være
helt så smudsafvisende ogglansfuldt som før
vask. Skindet har også utroligt godt af en
tur i sne. Sneen gnides godt ind og nedi
ulden, og det rystes grundigt igennem og
tørrer derefter let.Lammeskind er
specialbehandlede, og medicinsk garvet så
de kan vaskes i vaskemaskine og er
sundt for dit barn.
Relugan gavning er miljøvenlig procedure
og indebærer ingen tilsætning af krom eller
andre giftige stoffer. Når Lammeskindet er
garvet ved hjælp af denne procedure får
pelsen en smuk gylden nuance. Det
kaldes også 'medicinsk garvning', da det gør
din lamskind vaskbar (i tilfælde af en uheld)
ved 30 ° C, enten manuelt eller i en
maskine på et uldprogram ved hjælp af et
specielt uldvaskemiddel. Lammeskindet
tåler let centrifugering, hvorefter det strækkes
i facon og lufttørres.- TARA
garvningsprocedure:Tara garvning bruger
naturlige ekstrakter uden tilsætning af krom
eller andre giftige stoffer. En
garvningsprocedure, der kun bruger
produkter fra Tara-træet, der vokser i Peru
og Brasilien. Målet er angivet fra
pelssiden.

110-120cm (Model/Varenr.: 2804)

668,00 DKK

90-100cm (Model/Varenr.: 2804)

568,00 DKK

