Vásárlói tájékoztató
Köszönöm, hogy Maminvent terméket választottál!
A Maminvent termékpalettája sokrétű, így a felhasznált anyagok is széles skálán mozognak.
Ebben a dokumentumban összegyűjtöttem az általam készített termékek fajtáit, alapanyagaikat és a
kezelésükkel kapcsolatos tudnivalókat.
Valódi bőr táskák: a Maminvent valódi bőr táskák készülhetnek varrással és/vagy ragasztással
(emberi egészségre ártalmatlan ragasztóval), fém szegecsek alkalmazásával és további fém
alkatrészek felhasználásával. A táskákhoz haznált bőrök nagy részének felülete nedves szivaccsal
mosható, tisztítható.
Valódi bőr, újrahasznosított ékszerek: a táskákhoz hasonlóan az ékszereket is fém alkatrészekkel,
szerelvényekkel látom el. A fülbevalókhoz használt akasztók, karikák nem orvosi fémből készülnek,
így azok az arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthatnak ki, kérem használat előtt ezt figyelembe
venni. Létezik ugyanakkor teljesen fémmentes ékszer is a Maminvent kínálatában, az
újrahasznosított trikócsíkokból összeállított nyaklánc, ami a 60 fokos mosást is kibírja, még a
csíkokra fűzött, akril festékkel festett és lakkal kezelt fagolyók is.
Újrahasznosított táskák: az általam újrahasznosított textilek között találhatsz gyapjút, selymet,
pamutot és farmert. Felhasználás előtt minden esetben tisztításon (mosás és vasalás) esnek át az
anyagok. Amennyiben a táska nem tartalmaz bőrt, vagy levehető bőr kiegészítővel van ellátva, az
anyagnak megfelelő mosási hőfokon moshatóak a táskáim, a bőrrel kombinált táskák esetében
pedig a helyi, óvatos tisztítás javasolt.
Textil maszkok: a kétrétegű textil maszkok nagy része újrahasznosított pamutból készülnek 60
fokos mosás és kétszeri gőzös vasalás után a gumit nem érintve. Ezt a módszert javaslom othhon is
folytatni.
Baba kendők, rongyik, sálak: újrahasznosított pamut, polár és frottír felhasználásával készítem a
gyerekeknek szánt kiegészítőket és a sálakat is, szintén 60 fokos mosás és vasalás után, így otthon
már biztosan nem fogják a színüket engedni. A sálak esetében a bőr kihagyásával, kézzel, óvatosan
tisztítsuk a textilt, amennyiben a patentok valódi bőrre kerülnek.
Garancia: Minden elkészített Maminvent termékre hat hónap teljes körű garanciát vállalok, ami nem
vonatkozik a szakszerűtlen kezelésből, nem rendeltetésszerű használatból vagy tisztításból
származó hibákra, a valódi bőrre jellemző természetes kopásra.
További kérdésekkel, felmerülő problémákkal a következő elérhetőségeken állok rendelkezésre:
info@maminvent.hu
06-20423-3895
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