Ajánlott útmutató a
Bowron bárányszőr
ápolására
A Bowron bárányszőr és a Babycare gyermek bárányszőrme viszonylag
egyszerű ápolást igényel. Röviden azt lehet mondani, hogy a szőrmét
elegendő időnkét mosógépben kimosni és hagyni természetesen
megszáradni a levegőn. A mindenapos szellőztetés biztosítja a gyapjú
szálak öntisztító effektust, a piszok magától „tolódik” a szálak végeibe,
ahonnan könnyen nedves törlővel letörölheti. Ha így fog velük törődni,
évekig megmarad.

Az új bárányszőr
Előfordulhat, hogy a szőrme hosszab ideje belesz csomagolva, mire megérkezik Önhöz haza. Első
ránézésre lelapultnak és gyűröttnek tűnhet. De a gyapjú szálak hihetetlenül rugalmasak, és rövid időn belül
visszaáll eredeti formájába. Ön is rásegíthet azzal, hogy néhányszor átrázza a levegőn. Ugyan ez érvényes
az alsó bőr részére, a lehetséges gyűrődések néhány napon belül kiegyenesednek.

Tárolás
Hosszabb tároláshoz használjon tiszta és jól szellőztethető helységet, ahol nem éri közvetlen napfény.
Semmiképp nem javasoljuk a szőrmét műanyag zsákba vagy műanyag szatyorba csomagolni. A bőrnek
lélegeznie kell és ha becsomagolja, elkezd vizet párologni, aminek a következménye az lesz, hogy a szőrme
bedunsztolódik és bebüdösödik.

Mosás automata mosógépben

A Bowron szőrmék egyedi feldolgozási módszere lehetővé
teszi, hogy mindeféle károsodási kockázat nélkül mosni
lehessen. De fontos a gyártó által javasolt főelvek betartása.
A mosógépen állítsa be a gypjú mosás ciklust, maximum
40°C-os vízhőmérsekletre. Használjon folyó mosószert
gyapjúra vagy speciális lanolin szert. Ne alkalmazzon
szappant, ipari lágyítókat, hintő vagy lúgos mosószereket,
enzimeket és fehérítő anyagokat tartalmazó szereket.

Kézi mosás
A kézi mosásra ugyan olyan szabályok vonatkoznak mint
mosógépben mosásra. Tartsa be a 40°C-os vízhőmérsekletet és használjon folyó mosószert gyapjúra
vagy speciális lanolin tisztítószert, mely lágyságot ad a bőrnek. Mosás után alaposan öblítse ki meleg
vízben, ismét 40°C-os hőmérsékletig és aztán alaposan csavarja ki kézzel vagy kicsavaró gépben.

Szárítás

A szőrmét szárítóban lehet szárítani, de állítsa be a hideg
vagy a meleg szárítás programot. Soha ne használja a forró
vagy intenzív szárítást. A legjobb módszer a klasszikus
szárítás a friss levegőn egy zsinórra kötve, szőrmével felfele,
bőrrel lefele. Ne rakja közvetlen napsütésre, a szőrmének ez
árthat. Ne akarja a szárítás folyamatát felgyórsítani, ne
szárítsa radiátoron és semmiféle fűtő test előtt, ne vasalja és
semmiféle módon ne lágyítsa. Hagyja, hogy a természet maga
szárítsa meg a bőrt, csak biztosítsa, hogy a levegő alulról is
érje, ezért alkamas a szárító.

Fésülés

Mosás után a gyapjú szálak hajlamosak a természetes

göndörödésre és egyberagásra. Ezért javasolt egyszer
átfésülni a szőrmét még vizesen és megszáradás után újra.
Javasoljuk a grótkeféket, melyek a háziállatok fésülésére
alkalmasak (főleg kutyákra). Ezután kirázni a levegőn, hogy
a szőrme átszellőzzön és kitisztuljon.

