


www.tabukamu.com
@tabukamu

Sponsor:
Allmatters

Tüm hakları tabukamu’ya aittir. 
Ücretsiz erişime açık belgedir; ticari amaçla kullanılamaz. 

İzinsiz baskı ve dağıtımı yapılamaz.
İzin için selam@tabukamu.com’a e-mail atabilirsiniz.

Hazırlayanlar:
 Rayka Kumru, MSx, M.A
Tuğba Gökduman, M.A

Tasarım & İllüstrasyon:
Beril Ateş



www.tabukamu.com

Regl külotları, regl dönemi için özel olarak üretilen 
iç çamaşırlarıdır. Sıvı emme kapasitesi yüksek, 
sızdırmayan ve koku yapmayan kumaşlardan 
üretilirler. Tek kullanımlık regl ürünlerinden farklı 
olarak yıkanıp tekrar tekrar kullanılabilirler. 
Regl olunan ve takip eden günlerde regl sıvısı, regl 
dönemine bağlı sıvılar ve akıntılar için gunluk 
hayatta kullanılan kulotlar gibi giyilirler. 
Giyildikten sonra herhangi bir sey yapılmasına 
gerek yoktur. Regl sıvısını muhafaza ederler. 

Regl külotlarını:
    Pedler, tamponlar veya regl kapları yerine tek başına kullanabilirsin. 
    Ekstra koruma için ped, tamponlar ve regl kaplarıyla beraber kullanabilirsin. 
    Diğer regl ürünlerinin aksine, regl sıvısı gelmeden, yani regl olacağını 
    düşündüğün günlerde hazırlıksız yakalanmamak için de rahatlıkla 
    kullanabilirsin. 
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Regl külotları farklı materyallerden elde edilen kumaş katmanlarının üst üste 
konulmasıyla yapıldığından, nefes alabilen, sıvıyı sızdırmayan ve koku 
yapmayan bir özelliktedir.
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Regl külodu kullanım koşullarına dikkat ettiğin sürece sızdırmaz, 
kıyafete, yatağa veya oturulan yere geçmez. Yaklaşık 10 ml (iki 
tamponun emeceği kadar) sıvı hazmeder. Bazen pedde olduğu gibi 
hafif bir nemlilik hissi olabilir, fakat bu sıvının taştığı anlamına gelmez. 

Regl külodu kullanım koşullarına dikkat edildiği sürece antibakteriyel 
yapısının desteğiyle koku yapmaz. Regl külodunun maksimum 
kullanım saatini aşmamaya ve temizliğini doğru şekilde yapmaya özen 
göster. Çok hareket ettiğin ve havanın çok sıcak olduğu günlerde 
kendini güvende hissetmezsen regl külodunu daha sık değiştirebilirsin. 

Regl külotlarının insan sağlığı ve çevre için bilinen bir zararı yoktur, 
aksine tek kullanımlık ürünlere kıyasla daha sürdürülebilir ve ekolojik 
bir yöntemdir.
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Regl külodunu bit.ly/reglkulodu 
adresinden sipariş edebilirsin. 

Regl külodunu paketinden çıkar.

Pakette faydalı bilgiler bulabilirsin,
atmadan incele. 

Tüm Allmatters ambalajları geri 
dönüştürülmüş ve/veya geri 
dönüştürülebilir kağıt ve kartondan 
yapılmıştır. Ambalajı yerel geri 
dönüşüm yönetmeliklerine göre 
uygun çöp kutusuna at. 
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Regl külodunu kullanmadan önce 
makinede 30°’de veya hafif bir 
deterjanla elde yıka. Yumuşatıcı 
kullanma ve kurutmaya atma. 

Regl olacağını düşündüğün günlerde 
ya da regl olmaya başladığında günlük
külodun yerine regl külodunu giy. 

İhtiyaç hissettikçe ve 12 saati 
geçmeyecek şekilde külodunu 
değiştir. 

Kullandığın külodu berrak su akana 
kadar soğuk suda durula. 

Makinede 30°’de veya hafif bir 
deterjanla elde yıka. 

Kumaş yumuşatıcı veya ağartıcı 
kullanma. 

Kurutmaya atmadan kendi halinde
kurumaya bırak.

Temizlenen regl külodunu 
tekrar kullan. 
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Regl külodu alırken normalde giydiğin bedende külot alman hem rahat etmen hem de 
külodun görevini görmesi için önemli. 
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Regl olan bir insan bir yılda yaklaşık 260 tane tampon veya ped kullanır. Kullanılan 
bu regl ürünlerinin, içerdikleri malzemeler nedeniyle doğada çözünmesi yıllar sürer. 
Regl külodu ise yıkanılarak tekrar tekrar kullanılabildiğinden bir yıl içerisinde 
yaklaşık 4-5 tane regl külodu yeterli olur.

Regl külodu tek kullanımlık pedler ve tamponlardan biraz daha pahalıdır, bu yüzden 
başlangıçta biraz masraflı görünebilir. Ama uzun vadede regl külodu hesaplıdır 
çünkü kullanım koşullarına dikkat edildiğinde bir regl külodu yıllarca kullanılabilir. 



www.tabukamu.com

Kaç regl külodu almalıyım? 

Regl külodu sızdırır mı?

Regl olduğun bir gün içerisinde ortalama 2-3 regl 
külodu gerektiğinden, bir regl dönemi için 5-6 
regl külodunun olması tavsiye edilir. Bu sayı regl 
döneminin uzunluğuna, regl sıvısının yoğunluğuna 
ve kullanılan külotların yıkanıp tekrar kullanıma 
hazır edilmesi durumuna göre değişir.

Regl külodu sızdırmamak üzerine tasarlanmıştır. 
Tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden biri 
sızdırmamasıdır. 

Regl külodu koku yapar mı?

Regl külodu kullanım koşullarına dikkat edildiği 
sürece koku yapmaz. 
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Çoğu tekstil gibi regl külotları da geri 
dönüştürülebilir. Toplanan tekstiller sınıflandırılır 
ve tekrar kullanılır.

Gerçekten tek başına kullanabilir miyim? 

Kullanım şartlarına dikkat ettiğin sürece regl 
külodunu giyerken başka regl ürünü 
kullanmana gerek kalmaz. Regl külodunu kul-
landığın ilk seferlerde kendini rahat ve 
güvende hissetmezsen yanında regl kabı, ped 
veya tampon bulundurabilirsin.

Regl külodu kıyafetin üzerinden görünür mü?

Regl külodunun bu konuda da günlük olarak 
kullanılan külottan bir farkı yoktur.

Regl külodu kullanmanın avantajı nedir?

Regl külodu satın almak başlangıçta maliyetli gibi 
görünse de uzun vadede daha hesaplıdır. 
Sürdürülebilir bir regl ürünüdür. Hem ekonomik 
açıdan hem de doğanın daha fazla tek kullanımlık 
ürünler ile kirletilmemesi açısından avantajlıdır. 
Gün içinde çok sık değiştirmeyi gerektirmeden 
kullanılabilir. 

Regl külodumun ömrü bittiğinde ne yapmalıyım?



Regl, regl ürünleri ve deneyimleri hakkında her şey için tabukamu.com’u ziyaret et. 

Allmatters’a bu kılavuza destek oldukları için teşekkür ederiz. 
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