
 

Natalis duurzamer kraampakket 

Dit kraampakket bevat medische artikelen die nodig zijn bij de bevalling 

en de eerste dagen daarna. Dit kraampakket is met zorg samengesteld, 

hierbij hebben wij zoveel als mogelijk rekening gehouden met het milieu 

en de natuur. 

Inhoud duurzamer kraampakket 

1x kartonnen omdoos 

Met ons karton houden we rekening met het milieu en hebben daarom een FSC keurmerk. De Forest 

Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en 

verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op 

evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten 

die bij bosbeheer horen. 

1 x Wasbare onderlegger (matrasbeschermer) 

Wasbare onderlegger + instopstrook 80x90 cm, herbruikbaar. De onderlegger kan tot wel 300 keer 

gewassen worden op 90°C. 

1 x Natalis alcohol (70%) 

Door middel van de fermentatie van de natuurlijke producten, wordt voor 100 % op natuurlijke wijze 

geproduceerde alcohol verkregen. Deze alcohol wordt verdund met zeer zacht water om een 

afdoende werking te krijgen. Dierproefvrij, zowel eindproduct als ingrediënten worden niet op dieren 

getest. 



1 x Natalis handgel 

Gebaseerd op 100 % natuurlijke wijze verkregen alcohol, verdund met 30 % zeer zacht water om een 

afdoende werking te verkrijgen. Bevat geen parabenen, SLS/SLES, minerale oliën (paraffine, vaseline, 

petrolatum), siliconen, propyleenglycol en genetisch gemodificeerde plantextracten. Bevat glycerine 

om uitdroging van de huid tegen te gaan. Dierproefvrij, zowel eindproduct als ingrediënten worden 

niet op dieren getest. 

1 x Bel Nature Zigzag watten 

Biologisch Ecocert Greenlife 100% biologische katoen. 

1 x Natracare super maandverband (pak à 12 stuks) 

Natuurlijk, nauwsluitend maandverband met een bovenlaag van biologisch katoen. 
Bevat geen plastic, rayon, parfum of kleurstoffen en is gemaakt zonder latex, chemische additieven 

en is volledig chloorvrij. Dankzij de natuurlijke materialen die gebruikt worden, is het maandverband 

100% biologisch afbreekbaar en composteerbaar. 

2 x Natracare kraamverband (pak à 10 stuks) 

Natracare kraamverband met een bovenlaag van biologisch katoen. Extra lang, breed en 

comfortabel, voor gebruik de eerste dagen na de bevalling. Bevat geen plastic, GM-ingrediënten, 

parfum of kleurstoffen en is volledig chloorvrij. Dankzij de natuurlijke materialen die gebruikt 

worden, is het kraamverband 100% biologisch afbreekbaar en composteerbaar. 

2 x Wasbare stretchbroekjes 

Wasbare stretchbroekjes (60 graden). Gemaakt van 87% polyester en 13% Elastan, vrij van latex. 10 x 

Eco onderleggers 60 x 90 cm. Geen chemische vulling, 100% natuurlijke, ecologische vulling met 

absorberende bovenlaag, gesloten op alle kanten en waterdichte onderlaag. 

1 x Cetro Cord ring/navelstreng ring (non-latex) 

Een baby- en milieuvriendelijk alternatief voor de plastic navelklem. Er blijft slechts een klein ringetje 

achter om het navelstompje. De Cord Ring is een steriel strak ringetje die gebruikt wordt voor 

het afbinden van de navelstreng na de geboorte. Het ringetje is vrijwel gewichtloos en gemaakt 

van natuurlijk materiaal wat niet irriteert op de gevoelige babyhuid. 

15 x Natalis wondkompressen 10 x 10 cm* 

Steriele wondkompressen, gemaakt van een non woven (synthetische cellulosevezels) materiaal, is 

plooibaar en daardoor zeer comfortabel. Daarnaast is het wondkompres ontvet en licht gebleekt. 

*Dit artikel voldoet niet aan alle kenmerken van een natuurlijk product, maar hier is nog geen goed 

alternatief voor. 

 


