Маркетингово проучване – Април / Май – 2014 – Програма „Първите 365 дни”

ТЕМА: Мокрите кърпички и употребата им от българската майка

ПРОГРАМАТА „Първите 365 дни” е образователна и информационна програма, целяща се в бъдещите и
настоящите майки.
Настоящото проучване е проведено онлайн сред майките от база данни на Програмата „Първите 365
дни”. То цели да даде яснота относно употребата на мокри кърпи от домакинствата.




Проучването е проведено online чрез професионална платформа за анкетиране.
Тези жени на 100% отговарят за покупките в домакинството.
Повече от 50% са от София.

Брой на записите в тази заявка:
Общо записи във въпросника:
Процент от всички:

1317
1317
100.00%

1. Кой от следните начини за измиване на интимната област на Вашето бебе най-често
практикувате?
Отговор
Брой
Процент
Използвам мокри кърпи
594
45.1
Мия го под течаща вода
764
58
Мия го с бебешко олио
15
1.1
Друго
29
2.2
Процент
58.0
45.1

1.1
Използвам мокри Мия го под течаща Мия го с бебешко
кърпи
вода
олио

2.2
Друго
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Мия го с бебешки душ гел под течаща вода.
При смяна на пелените измивам с топла вода и тампони (за грим).
Всяка вечер я мием с бебешки шампоан за коса и тяло. През деня използваме мокри кърпички.
С кърпа, намокрена в топла вода.
Мия го с почистващ гел.
С бебешки душ-гел.
В леген.
Ако е само напикана - с мокри кърпи.
Във леген.
Използвам почистващ флуид без измиване.
Шампоан за тяло.
В леген с топла вода.
В детската вана.
С физиологичен разтвор с памук
Чай от лайка.
Вода и сапун.
Използвам измиващ гел.
Почиствам с мокра кърпичка, мия го в леген и изплаквам с течаща вода.
В коритце.
Мия го с бебешки душ гел.
Мия го с преварена вода.
Мия го в леген.
Cheeky wipes.
Измивам го в леген.
Мия го в легенче.
Сухи кърпи с олио,които се водят пак мокри,но де факто не са.
Памучни тампони и вода.
Подмиване с вода.
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2. Какво определи избора Ви на мокри кърпи, които ползвате за Вашето бебе?
Отговор
Брой
Цена
242
Марка
283
Аромат
184
Качество
760
Хипоалергичност
460
Производство / страна
61
Друго
41

Процент
18.4
21.5
14.0
57.7
34.9
4.6
3.1

57.7

34.9
18.4

21.5
14.0
4.6

3.1

Да не е със силен аромат.
Плътност и мекота.
Опита.

Използвала съм еднократно, след ваксина. В
ежедневието си не използвам такива продукти.

Дебелина и влажност.
Мнение на други майки.
Мекота, ненатрапчив аромат.
Ползвам различни.
Личен опит.
Приятелка.
Брой в пакет.
Да бъдат добре намокрени.
Био съставки.
Влажност, дебелина, големина.
Стегнатост на кърпичката.

Да са меки, нито сухи нито прекалено мокри, да не
миришат много.
Влажността.
Съставки.
Удобно за ползване.
Да не дразни кожата на бебето.
По-малко химикали в съдържанието.
Състав.
Само натурални и био съставки.
Индивидуална поносимост от страна на бебето.
Препоръка.

Прочитам състава и избягвам продукти със
съдържание на оцветители, парабени и други
вредни вещества.
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3. Имали ли сте проблем при употребата на мокри кърпи и от какъв характер е бил той?
Да
Не

Брой

Процент

319
998

24.2
75.8
75.8

24.2

Да

Не

Да ,зачервяване.
Да, имахме обрив на алергия на основа.
Да, получихме обрив.
Да, получихме дерматит.
Да, зачервяване на кожата.
Да, имали сме такъв проблем и той се изразяваше в образуването на обриви.
Да, дупето му се зачерви.
Да, на памперс с алое-инфекция.
Да. Появиха се пъпчици.
Да. Зачервяване и обриви.
Кожата на детето се подсичаше.
Много мокри и тънки.
Разтягат се.
Много са алкохолизирани и дразнят кожата на детето, или сам имала много сухи обрив.
Обрив.
Подсичане.
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Прекалено малки.
Прекалено мокрим трябва да ги изстискам преди да ги ползвам.
За мен е проблем, когато кърпичките излизат по много наведнъж или пък, когато останат малко в пакета да
текат, не просто да мокрят.
Зачервяване.
Зачервяване.
Ако кърпичките са прекалено ароматизирани и мокри кожата се зачервява.
Алергичен обрив.
Алергия.
Бебето се подсече от мокри кърпи със съмнително качество.
Бочко - обрина се от продуктите на Бочко.
Бързо изсъхване в пакета. Слаба гофрация. Лош мириз. Малък размер на бебешки кърпи поради това - мазане
на ръцете с фекалии, когато се използват поради липса на вода.
В първите месеци зачервяване на кожата.
Вадят се по много наведнъж.
Възпаление.
Голямата ми дъщеря направи алергия към алоето и от тогава полазвам кърпи с бадем или лайка.
Да - не са били достатъчно влажни, некачествена материя, неприятен (за моя вкус) аромат.
Да - някои са твърде ароматни, други твърде мокри.
Да - обрив
Да - обрина се от мокри кърпички, които са подарък към памперсите, които купуваме.
Да - подсичане на кожата. Използвам само една марка мокри кърпи, които нямат аналог на пазара. А,
повярвайте ми, изпробвала съм почти всички марки. Жалко,че вече не се намират свободно в търговската
мрежа.
Да - получиха се обриви в интимната област.
Да , имах марката е Памперс. Детето дори направи гъбична инфекция с лечение около 2 месеца.Никога
повече Памперс.
Да ,прекалено малки им размер на някой фирми.
Да бъдат прекалено мокри и да се налага да подсушавам кожата след тях.
Да, зачервяване.
Да, зачервяване и подсичане на кожата.
Да, зачервяваше и се дупето от по евтините мокри кърпи.
Да, излязоха ни пъпчици.
Да, имала съм проблем - дерматит, но незнам от памперса или от мокрите кърпи.
Да имала съм проблеми- много мокри, малки по размер,силно ароматизирани и от това се обрина дупето.
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Да, имала съм. Кожата на бебето ми се зачервява.
Да, имахме появиха ни се обриви.
Да, на някой миризмата е направо ужасна.
Да, някой са много мокри сякаш можеш да ги изстискаш, други са много тънки, трети са много груби, също
така много от тях да не кажа всички са с много изявен аромат.
Да, обрив.
Да, получаваме обрив.
Да, с мокри кърпи на Pampers- получи алергична реакция и се изприщи.
Да! При честа употреба си появяват пъпки и силно зачервяване.
Да, Ganchev - изсушават кожата.
Да, бебето ми се изрива от много ароматизирани кърпички.
Да, били са по-скоро сухи, отколкото мокри. Също така съм се сблъсквала и с много тънки и малки кърпи.
Да, бяха прекалено мокри и от това детето ми започна да получава реакция, която не беше като подсичане.
Да, бяха прекалено тънки почти прозрачни и съответно не вършеха никаква работа.
Да, детето получи дерматит.
Да, детето се изриваше.
Да, детето се обрива от някой марки.
Да, дупето ни стана червено и на пъпчици.
Да, зачервихме дупето.
Да, зачервяване.
Да, зачервяване.
Да, зачервявания и обриви.
Да, зачервяване и ситни пъпчици.
Да, изринах ме се.
Да, изсушава кожата на детето
Да, имала съм проблеми - бебето се подсече.
Да, имах проблем, ужасно се подсече.
Да, много неприятен остатъчен мирис.
Да, някои марки са прекалено са малки.
Да, нямаха нужната здравина и се късаха почти при всяко ползване.
Да, обрив.
Да, обриви.
Да, остават лепкава кожата.
Да, от по-евтини мокри кърпи на измислени марки, детето ми беше изцяло зачервено, като обрив.
Да, подсичане и обрив.
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Да, получаване на гнойни пъпчици в областта на дупето.
Да, получихме обриви.
Да, прекалено ароматизирани и напоени толкова, че тече течност като стиснеш лекичко.
Да, проблемът беше, че детето се подсече от използването на кърпички. От тогава не ги използвам.
Да, с мокри кърпи Ponky - подсичане.
Да, студени са, миришат силно.
Да, тъй като са били некачествени (най-вероятно) и обрив,подсечено и тн.
Да,зачервяване.
Да,изсъхват бавно и дупето се протрива защото е влажно.
Да,имахме - аз имам две момчета и двамата са ми се избивали от тях.
Да,когато закупих друга марка и се оказаха с алое вера... Направи обрив веднага.
Да,кожата на детето ми реагира при някои съставки, напр. Смрадлика.
Да,много тънки,малки и сухи.
Да,обрив.
Да,обрив.
Да,обрив.
Да,подсичане на интимната област.
Да,получавали сме обриви.
Да,получихме обрив.
Да,попадала съм на кърпи,които са зацапани с черни петна.
Да,прекалено малки и тънки,и почти сухи!
Да. Бяха по-груби.
Да. Дупето на бебето се зачервява..
Да. Зачервяване на кожата
Да. Зачервяване.
Да. Когато я избърсах с мократа кърпа започна да плаче.
Да. Подсичане при некачествени кърпички.
Да. Получи зачервяване.Наложи се да ги сменя и от тогава подбирам марката и къде е произведено.
Да. Поява на ситни пъпчици, като подсичане! От мокри кърпи Fomex!
Да. Прекалено силен аромат
Да. Сухи са.
Да.Зачервяване на кожата ,обрив.
Да, подсичане на бебето, недостатъчна влажност на кърпите или другата крайност - прекалено напоени с
мазен и неприятен, силно ароматизиран гел...
Да-зачервяване и обрив.
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Да-подсичане.
Два пъти се е подсичало детето ми.
Детето ми получи обрив от мокри кърпи.
Дъщеря ми беше алергична към кърпички, съдържащи алое.
Единствено с по - силно ароматизираните кърпички , които дразнят дупенцето на бебо и носа на мама.
Еднократно ми се наложи, дупето се зачерви.
Зaчервявaло се е дупето от мокри кърпи.
За мен е важно да не са силно ароматизирани, да са меки, тъй като съм попадала на кърпички които са доста
остри и неприятни като материя и да могат да се късат на по малки парчета.
Зачервява се дупето.
Зачервяване.
Зачервяване в интимната област на детето.
Зачервяване и обрив при некачествени кърпички.
Зачервяване на дупето, поради факта, че кърпичките бяха силно ароматизирани.
Зачервяване, лошо качество - прекалено сухи и рехави, съответно трудно почистват.
Използвам мокри кърпи на Памперс само при нужда когато сме навън и винаги когато се приберем има
пъпчици.
Изсушаване на кожата.
Изсъхват.
Отвора на пакета се разпада.
Изсъхнали в чисто нова опаковка. Излизат по 3-4 наведнъж - не могат да се отделят една от друга.
Или прекалено сухи, или прекалено мокри.
Имала съм проблем и все още имам - ако не измия детето под течаща вода,след ползването на мокри
кърпи,то се подсича.
Имала съм проблем с по-евтини кърпички, обриване след това.
Имах проблеми. Понякога кърпите са много влажни и предизвикват обрив. Съмнявам се, че повечето не
съдържат алкохол.
Имах, да. Детето получи ситен обрив.
Кърпите може да не са достатъчно мокри или миришат не-толкова приятно.
Лош мирис.
Лоша материя.
Лоша миризма след контакт със кожата.
Малки, тънки и излизат по много.
Малката няколко пъти се обрива от тях.Ползвам ги само в краен случай.
Малкия се дразни от миризми.
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Малък размер. Недобро почистване.
Мирис на алкохол. Лесно късане.
Много лепнат и са неприятни някои.
Много малък размер на кърпичките; прекалено мокри - стича се по дупето течност; разкъсват се при употреба
- не е здрава кърпичката.
Много обилно са напоени. А,скоро попаднах на пакет с кърпи замърсени с нещо като мухъл.
Много разтегливи, прекалено напоени или със силен аромат.
Много са мокри и ароматизирани, някои миришат неприятно.
Много силен аромат.
Много силен аромат, прекомерно напояване, некачествено подреждане (излизат няколко кърпички вместо
една).
Много тънки, лош мирис или бързо изсъхване.
Много тънки.
Мокрите кърпи с алое причиняват обриви. Мокрите кърпи с лавандула на Бочко щипят.
На някои фирми, текстила не е хубав и мек, а и миризмата е отвратителна. Предпочитам да нямат мирис от
колкото да миришат лошо.
Най-честите проблеми, които срещам при употребата на мокри кърпи са: - на отвора за мокрите кърпи има
лепка вместо капаче, това затруднява употребата, защото тази лепка постоянно се залепя и когато си с мръсни
или мазни ръце от крема за подсичане на дупе е трудно да се разлепи, за да се продължи с употребата. При
изваждане на една кърпичка от пакета за мокри кърпи, веднага се подава следваща кърпичка, което спомага
за употребата им, но в повечето случаи това не се случва и трябва да се бърка навътре в пакета, за да може да
се извади следващата кърпичка. Понякога се случва кърпичките в горната част на пакета да са по-сухи
(направо сухи), в сравнение с тези, които са на дъното на пакета. Малък размер (площ) на кърпичката.
Най-често зачервяване или обрив.
Некачествена материя, която се накъсва и деформира.
Неприятен аромат.
Неприятна миризма, не са достатъчно меки, много бързо изсъхват в опаковката.
Някои видове имат много силна, натрапчива миризма, не са плътни.
Някои марки мокри кърпи са твърде мокри или прекалено тънки.
Някои мокри кърпи са много тънки и не се почиства добре с тях. Други миришат изключително неприятно!
Някои от тях са прекалено мокри и оставят лепкаво усещане.
Някои са много тънки ...
Някои са прекалено ароматизирани и напоени. При почистване оставя пяна върху бебето.
Някой са прекалено малки, други не забърсват добре.
Някои са прекалено сухи и не почистват добре.
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Обикновено първите кърпи са по-сухи,а последните доста мокри,понякога и неизползваеми.
Обрив.
Обрив.
Обрив.
Обрив.
Обрив.
Обрив след употреба на мокри кърпи, не помня марката.
Освен да са прекалено тънки или с неприятен за мен аромат - друго не.
Остават прекалено влажни към края на пакета, други пък се пенят, което не ми се струва много нормално.
По принцип рядко използваме мокри кърпи за дупето,ръцете и лицето - само когато сме на вън и нямаме
друг избор.
Подсича се дупето на бебето.
Подсичане.
Подсичане.
Подсичане.
Подсичане .
Получаване на обриви.
Понякога излизат пъпчици по дупето на бебчо.
Понякога са много тънки и мокри.
Понякога са по пенести.
Понякога се случва като дръпнеш една да излязат 5-6 явно някакъв проблем при пакетирането, рядко е но е
много досадно :)
Понякога след избърсване на ръцете, те почват да лепнат. Имам чувството, че не са чисти.
Попадала съм на много тънки мокри кърпички и на някои с неприятен аромат.
Последните в пакета са много мокри, тече течност от тях.
Почти бяха сухи.
Почти винаги се зачервява.
Появи се зачервяване
Появяват се пъпки на третираната кожа.
Прекалената им еластичност, доближаваща се до изкуствени материи, както и не толкова добрите аромати.
Прекалено ароматизирани.
Прекалено ароматизирани; много тънки.
Прекалено влажни или пък много сухи, неприятен аромат.
Прекалено мокри.
Прекалено мокри - течащи и тънки.
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Прекалено мокри направо пяна правят.
Прекалено мокри, а също и много сухи, а някои просто нямаха хубава миризма, което по скоро пречеше на
мен самата.
Прекалено напоените мокри кърпи изискват допълнително подсушаване със сухи кърпички, иначе се
получава подсичане. Кърпичките трябва да са умерено напоени.
Прекалено остра, силна миризма; пяна отделят.
Прекалено тънки, прекалено сухи.
При по-честа употреба има зачервяване.
При употребата на една от марките се получи зачервяване там където ги използвах.
При честа употреба на мокри кърпи кожата се зачервява.
При честа употреба се зачервява дупето.
Проблем е силно казано, но често срещано е мокрите кърпички да са по-малко влажни от колкото е
необходимо за качественото почистване на интимните зони на бебето и понякога кожичката сякаш се търка
повече от колкото трябва. Затова използвам само кърпичките на памперс с алое. Уникални по качество и с два
пакета спокойно покривам две седмици време.
Проблем имах с размера им, доста пакети смених докато намеря големи кърпички.
Проблем са били прекалено мокри или прекалено сухи кърпи, понеже не почистват добре.
Проблема беше обилен обрив по дупето.
Проблемни мокри кърпи като 1. Не достатъчно мокри. 2. Много тънки и не почистват добре, не запазват
целостта си. 3. Много лоша миризма 4. Отлепваща се лепенка генерално и много бързо изветряха. Понякога
дори най-скъпите и доказали се на пазара марки, като отвориш опаковката на мокрите кърпи се оказват почти
сухи.
Проблемът почти при всички марки е ,че най-горните кърпички са много сухи,а най-отдолу са мнооого
напоени.
Разбира се, раздразнение на кожата.
С първото ми дете ползвах само Baby Crema, без никакви проблеми. Второто ми бебе се обрина от тях и за
около месец спрях да ползвам мокри кърпи въобще. След това ползвах Либеро i Huggies - жълти, и двата вида
са по-сухи, без аромат и алкохол.
Самата аз пробвах едни от мокрите кърпички на моето съкровище и ме засмъдя,от тогава се отказах от тях и
за хигиената-само вода и хипоалергичен гел за измиване.
Силно зачервяване.
Случвало се е да попадам на недостатъчно влажни и меки мокри кърпи.
Случвало се е да са недостатъчно "мокри" и да миришат неприятно.
Случвало се е след употребата да ми лепне по ръцете,но не смятам,че това е проблем има някои много тънки
и някои,на които аромата е ужасен.
11
Такт ООД / София, ул. Кричим 82 / 02 962 47 44 / 089 664 33 34

05/09/2014

Маркетингово проучване – Април / Май – 2014 – Програма „Първите 365 дни”

Твърде силен парфюм и получи алергична реакция от многото добавки...
Твърде сухи.
Че се разкъсват и са много тънки почти прозрачни.
Честно казано повечето видове мокри кърпи ми се виждат еднакви. Не съм доволно само от тези, които са
сухички и не изчистват нищо, а само протъркват кожата.

4. Кое определи избора ви на мокри кърпички?
Отговор
Брой
мнение на приятелка
329
мнение на педиатър
209
мнение на служител в аптека
157
информация от форуми
108
информация от специализирани
286
издания /списания, интернет
цената
201
Училище за бременни
64
Друго
262

Процент
25.0
15.9
11.9
8.2
21.7
15.3
4.9
19.9

25.0
21.7
19.9
15.9

15.3
11.9
8.2
4.9

мнение на
приятелка

мнение на
педиатър

мнение на
информация от
служител в аптека
форуми

информация от
специализирани
издания
/списания,
интернет

цената

Училище за
бременни

Друго
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Аз ги избрах и нямаше проблем при употребата им.
Аз лично работя с детски продукти и от клиенти съм чувала че са хубави. Пробвах ги и ми харесаха.
Аз сама.
Аз сама ги избрах след като гледах реакцията на кожата на бебо.
Аз сама избрах.
Аз сама реших, след разглеждане в магазина.
Аз самата съм добре запозната и с богат опит с различни марки.
Аз самата, доста съм изпробвала.
Аз така прецених.
Аромата.
Без ароматизатори.
Брошури в магазините.
Всички горепосочени.
Гаранцията за качество.
Да нямат спирт, ароматът им, ако има полезни билки като лайка.
Да са от една марка с памперсите.
Допир на кърпичката като материя и аромат.
Желанието да ползвам натурални продукти и такива, които по-малко влияят на околната среда.
Зависи от кожата на детето!
Зависи от това как ги понася детето.
Започвам от най-скъпите, Мустела, и постепенно преминавам на по-евтини. Така, докато е новородено
използвам най-добрите, като предполагам, че колкото са по-скъпи, толкова са по-хубави.
Започнах с една марка и с нея продължих.
И на база на мои лични впечатления от употребата на различни марки мокри кърпи.
Изборът ми е личен.
Избрах сама.
Изложение в Интер експо,там ми дадоха мостра.
Използвам в краен случай.
Изпробвам различни и сама си правя изводите.
Изпробване на различни марки.
Изпробвах.
Изпробвах различни и се спрях на тези, които най-много ми харесаха.
Изпробвах различни марки и се спрях на най-подходящите, според мен.
Индивидуално изучава не състава на кърпичките.
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Информация от детския магазин.
Исках да са нито мокри нито сухи, да не миришат много, пробвах няколко, като все пак се повлиях от реклами
в списания за бебета.
Качество, мекота, ненатрапчив аромат.
Качеството.
Качеството.
Качеството.
Качеството.
Качеството.
Качеството на продукта.
Купувам известни марки мокри кърпи.
Купувах си различни и пробвах преди да родя.
Липса на аромат.
Личен избор.
Личен избор.
Личен избор.
Личен избор.
Личен избор.
Личен избор.
Личен опит.
Личен опит.
Личен опит.
Личен опит.
Личен опит.
Личен опит.
Личен опит.
Личен опит.
Личен опит.
Личен опит.
Личен опит.
Личен опит.
Личен опит.
Личен опит.
Личен опит.
Личен опит.
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Личен опит.
Личен опит.
Личен опит.
Личен опит.
Личен опит.
Личен опит.
Личен опит.
Личен опит.
Личен опит.
Личен опит.
Личен опит.
Личен опит.
Личен опит.
Личен опит и тестване.
Личен опит при използване на различни марки.
Личен опит с различни марки.
Лична преценка.
Лична преценка.
Лична преценка.
Лична преценка.
Лична преценка в магазина, личен опит.
Лична преценка и удовлетвореност.
Лична проба.
Лична употреба.
Лична употреба.
Лична употреба.
Лични впечатления за определени марки, в чието качество бях сигурна.
Лични наблюдения.
Лични убеждения.
Личните ми наблюдения и опит.
Личния ми опит.
Личният ми опит.
Личният ни лекар препоръча да не ги използваме. Предизвикват дерматити и други кожни проблеми.
Използвам в много краен случай, ако се наложи - след ваксина например.
Личният опит.
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Лично изпробване на различни марки.
Лично изпробвани.
Лично мнение.
Лично мнение.
Лично моя преценка.
Лично удовлетворение.
Личното ми мнение разбира се.
Марка.
Марка.
Марка.
Марка и проба.
Марката.
Марката.
Марки, които добре познавам от по-рано.
Миризма, влажност.
Мнение на продавача в специализирания детски магазин.
Мнение на продавачката.
Мнение на съпруга.
Мнения на други майки.
Многобройно тестване.
Мое мнение.
Моето мнение.
Моето мнение.
Моето мнение.
Моето мнение и опит от различни марки.
Мой опит.
Мои опити.
Моя опит от гледането на първото дете.
Моя преценка.
Моя преценка и мой опит.
Моя преценка като сравнявам тези които съм използвала.
Моя собствена преценка.
Моят личен опит.
Моят опит.
Моят опит.
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Моята преценка.
Наложена марка на пазара , следя и съставките.
Натрупан опит.
Не държа на определена марка мокри кърпи.
Опит.
Опит.
Опит.
Опит.
Опит.
Опит.
Опит.
Опит.
Опит.
Опит с първото ми дете.
Опита.
Опита.
Опита ми.
Опита ми от първото ми дете.
Опита ми с първото дете.
Опита от предишна бременност.
Опитът ми.
Опитът с предишното ми дете.
От предишния ми опит с първата ни дъщеря.
От първото ми дете, знам кои кърпи са добри.
По мой избор.
По моя преценка.
По моя преценка.
По усет и от личен опит.
Познавам техните продукти.
Ползвала съм ги и преди.
Ползвам различни.
Популярност на марката.
Последно ми препоръчаха мокри кърпички на Ганчев. Засега съм доволна.
Практика.
Предишен опит.
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Препоръка на продавачката в бебешкия магазин.
Препоръчани от сестра ми.
Принципът \"проба-грешка\" :-)
Проба.
Пробвам различни докато намеря тези , които ми харесват и няма алергична реакция.
Пробвам различни марки.
Пробване на няколко вида.
Пробвах и ми харесаха.
Пробвах и си харесах.
Пробвах много марки.
Пробвах няколко вида и прецених кое е най-добро за нас.
Пробвах няколко марки и накрая избрах тези, които ми харесаха най-много!
Пробвах различни видове докато си избера.
Пробвах различни видове, докато попаднах на тези които използвам в момента.
Продължих със същите мокри кърпи, каквито ползваха в болницата.
Производителя.
Просто ги закупих.
Просто реших да пробвам.
Просто си ги избрах.
Прочитам съдържанието.
Реклами.
Реклами.
Рекламна кампания.
Реших да ги пробвам и ми харесаха.
Сама ги избрах.
Сама ги избрах.
Сама ги избрах.
Сама го реших.
Сама избрах кое подхожда на дъщеря ми се пак е още малка и немисля, че трябва да се взима каквото ви
падне.
Сама опитах няколко марки с достъпна цена и определих по-добрите според мен.
Сама определям избора.
Сама прецених.
Сама прецених да са скъпи и маркови.
Сама прецених кои ми харесват най-много.
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Сама прецених кои са най-подходящи за бебето ми.
Сама си ги избрах.
Сама си го определих като пробвах два вида на една марка.
Сама си избирам продукта на база състав и характеристики на продукта.
Сама тествах няколко марки и така избрах най приятните.
След като пробвах различните видове сама прецених кои са най-подходящите за моето бебе.
След пробване на продукта.
Случаен избор.
Собствен избор от наличните продукти.
Собствен опит.
Собствен опит.
Собствен опит.
Собствен опит и марката.
Собствен опит, тестване.
Собствена преценка.
Собствена преценка.
Собственият ми опит.
Собствено проучване.
Съвет от продавач в Магазин.
Съдържание.
Съдържанието на най-малко вредни вещества и миризмата, която трябва да е неутрална, а не наситена и
миришеща на силен парфюм.
Съдържанието на самите кърпички.
Съобразих ги с избора ми на памперси.
Състава.
Същата марка като памперсите.
Тествах ги на изложение.
Тествах доста видове докато сама избрах, кое ми отговаря и като цена и като качество.
Това е второ дете за нас, избора ми беше основан на база предишен опит с по-голямото ми дете.
Удобни за ползване.
Удобството.
Харесах марката преди да забременея.
Хипоалергичността.
Четем етикета.
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5. Как подготвяте гърдите си за кърмене? Бихте ли ползвали почистващи мокри кърпички за улеснение?
Брой

Процент

Да, бих ползвала.

781

59.3

Не, небих ползвала.

536

40.7

59.3

40.7

Да, бих ползвала.

Не, не бих ползвала.

Преди всяко кърмене се миех със бебешки сапун за да отмия Гермастана,а за нощното хранене ползвах
кърпичките на Чико.
Абсолютно! Преди всяко кърмене мия зърната си с вода! Много по-удобно ще е ако има мокри кърпички,
подходящи за измиване на тази част от тялото и естествено безвредни за бебето! Бих кърмила по-често навън
ако имам такива! :)
Аз използвах мокри кърпи специално за гърди. Имало е случаи и да ги мия преди кърмене.
Ако няма възможност да ползвам течаща вода , бих ползвала почистващи мокри кърпички.
Ако нямам по-добри условия.
Ако са с гарантирана безопасност при евентуално поглъщане на остатъците по гърдите.
Ами само в редки случай, тъй като предпочитам течаща вода.
Без особени приготовления, ежедневна хигиена,ползване на подплънки за кърмачки.Да бих ползвала мокри.
Кърпи,но само,ако нямам достъп до баня и чешма с течаща вода!
Бих използвала мокри кърпички за улеснение.
Бих ползвала единствено при липса на течаща вода.
Бих ползвала кърпи единствено в краен случай.
Бих ползвала мокри кърпи ако са специално за гърди.
Бих ползвала. Нямам специална подготовка.
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Бих се доверила на кърпичките, но ни е достатъчна ежедневната хигиена - вода и сапун, 6 месеца нямаме
проблеми с кърменето :)
В домашни условия измивам с вода, а на вън с кърпички за кърмачки.
В домашни условия не се налага използването им.
В началото ги миех с бебешки сапун, а след това нищо.
В началото ги миех, но после започнах използването на мокри кърпи.
В началото използвах мокри специални мокри кърпички, сега вече използвам само подплънки за еднократна
употреба.
В началото използвах памуче със спирт, сега използвам само вода. Бих използвала мокри кърпи само на вън.
В началото редовно миех с топла вода и мажех с ланолин. Кърпички ползвах и с двете си раждания, но рядко
се налагаше - оставаха ми много и изсъхваха, а са скъпи. Не е зле да се продават и по-малки опаковки.
В повечето случаи никак, а когато имам възможност измивам с вода.
В първите месеци, преди всяко кърмене измивах гърдите си с вода и бебешки сапун, но с времето започнах
да употребявам мокри кърпи - бързо, лесно и удобно. Да, бих ползвала мокри кърпи създадени специално за
това.
В редки случаи - да.
Веднъж на ден измивам със сапун а преди всяко кърмене почиствам със специализирани мокри кърпички
Chicco.
Вече не кърмя, но не бих имала нищо против да ползвам мокри кърпички.
Вземам душ, да бих ползвала.
Винаги ги измивам. Бих използвала стига да знам , че са безвредни за бебето и почистват ефикасно.
Винаги ги мия с топла вода и бебешки сапун.
Винаги мия, но в случаи където е неудобно използвам специализирани мокри кърпички за кърмачки
Винаги преди и след всяко кърмене миех гърдите си с вода и специален антибактериален сапун.
Винаги преди кърмене или цедене си миех зърната с гореща вода. Когато бебето ми беше на 3 месеца и
бяхме на морето една майка ми показа нейните мокри кърпички за гърди на Чико. Веднага си купих, когато се
върнах в София, съжалявах, че дотогава не съм знаела за съществуването им. Те са удобни и подходящи за
случаите, когато не е възможно да се ползва баня. Въпреки, че кърмих още половин година след това ми
останаха мокри кърпички в пакета и ги подарих на моя приятелка. Това е прекрасен продукт, за който според
мен не се знае, че съществува - наистина много са скъпи, но си струва.
Винаги се стремя да използвам течаща вода,но когато условията не позволяват, предварително си нося шише
с вода.
Вкъщи не, навънка - да
Вода и сапун. Почистващи кърпи специално за гърди съм ползвала единствено след кърмене като по-найбърз начин съм се старала да ги измия след почистване с кърпите.
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Всеки път ги мия с вода и сапун.
Гърдите за кърмене подготвям чрез почистване на зърната с течаща топла вода и антибактериален
сапун.Подсушаване на зърната с чиста салфетка.
Кърпички-да, само в момент, в който условията не позволяват друг вариант за хигиена.
До този момент не съм използвала мокри кърпички, бих използвала ако съм сигурна че не съдържат вредни
вещества за детето ми и за мен.
За жалост вече не кърмя, но докато го правех, почиствах гърдите с вода и сапун. Мокри кърпи за гърди с
ланолин на ЧИКО съм ползвала много рядко. Това се случваше, когато не съм в къщи.
Зависи от цената.
Задължително измивам гърдите преди кърмене.Кърпички бих използвала само ако нямам възможност да се
измия.
Измивам всеки път с вода и подсушавам с чиста кърпа.Имам и специални мокри кърпи за почистване, но тях
нямам навика да използвам-може би при хранене навън или при пътуване ще влязат в употреба.
Измивам ги на течаща вода. Ако не съм в къщи и нямам удобства бих използвала и мокри кърпички.
Измивам ги на течаща вода. Бих ползвала мокри кърпи, когато не съм у дома.
Измивам ги под течаща вода със сапун. Да, ако са подходящи за това, без отмиване, бих използвала.
Измивам ги под течаща хладка вода без сапун. Ползвала съм няколко пъти мокри кърпички за гърди, когато
ми се е налагало да кърмя детето навън. Намирам ги за изключително практични.
Измивам ги под топла течаща вода, има благоприятен ефект, улеснява кърменето
Измивам ги преди всяко кърмене, поради продукта за зърна който нанасям след кърменето.
Измивам ги преди и след кърмене с хипоалергичен сапун. Бих ползвала,ако са специално пригодени за
почистване преди и след кърмене.
Измивам ги преди кърмене,сигурно бих използвала такива кърпички ако имаше.
Измивам ги преди кърмене. Бих използвала мокри кърпички.
Измивам ги с бебешки сапун. Да, ако мокрите кърпички са специално за това.
Измивам ги с бебешко сапунче на топла вода. Да когато нямам условия, например съм на път или навън.
Измивам ги с вода, но ако съм в парк бих използвала мокри кърпички при отсъствието на вода!
Измивам ги с вода, понякога и със сапун.
Измивам ги с вода, ако не съм вкъщи с мокри кърпи за съответната цел.
Измивам ги с вода. Би било добре да има мокри кърпички за измиване на гърдите, тъй като когато кърмя
навън ми е трудно да ги измивам и ползвам шише минерална вода.
Измивам ги с вода. Може би, ако не съм си вкъщи бих използвала мокри кърпички.
Измивам ги с вода.Бих ползвала,но без аромат.
Измивам ги с гел.
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Измивам ги с преварена вода и ги подсушавам със специална за това мека хавлия. Но ако има подходящи
мокри кърпи бих ги използвала за улеснение.
Измивам ги с течаща вода, но когато не съм си в къщи бих ползвала почистващи мокри кърпи .
Измивам ги с течаща вода. Бих ползвала кърпички единствено, ако имам съмнения в годността на водата.
Измивам ги с топла вода и бебешки сапун!Да бих ползвала мокри кърпи ако сме на гости или нямам
възможност да се измия!
Измивам ги с топла вода и сапун. Бих пробвала мокри кърпи, но при излизане или при невъзможност да се
почистя с вода.
Измивам ги с топла вода преди кърмене. Да бих използвала мокри кърпи.
Измивам ги с топла вода, както препоръчаха в родилния дом. Ако мокрите кърпи са произведени с тази цел и
няма да доведат до алергии при бебето, най-вероятно бих използвала. Те биха били улеснение, при
кърменето навън.
Измивам ги с топла вода. Бих използвала мокри кърпи в този случай, когато не съм вкъщи.
Измивам ги с топла вода. Бих ползвала мокри кърпички, само при положение, че има специално създадени за
тази цел.
Измивам ги с топла вода.Да бих ползвала,но за екстремни случай.
Измивам ги с топла вода.да, бих ползвала почистващи мокри кърпички
Измивам ги с хладка вода, кърпички в редки случаи!
Измивам ги с хладка вода.
Измивам ги с чешмяна вода. Да, бих ползвала специално предназначени кърпи за почистването на гърдите
преди кърмене.
Измивам ги само с вода. Да, бих използвала кърпички.
Измивам ги само с вода. Навън бих ползвала кърпички.
Измивам ги със топла вода.
Измивам ги със хладка вода
Измивам ги, но ако има подходящи мокри кърпи бих ги ползвала за улеснение.
Измивам ги,да ползвала съм и мокри кърпи като сме навън.
Измивам ги. Да, бих използвала, ако са безвредни.
Измивам ги. Да, бих ползвала мокри кърпички за улеснение.
Измивам гърдите с вода, но бих ползвала и мокри кърпи.
Измивам гърдите си преди кърмене. Да, бих използвала мокри кърпи
Измивам гърдите си с хладка вода. Мокри кърпи бих ползвала само ако съм на място, където нямам достъп
до течаща вода.
Измивам зърната под течаща вода, но бих използвала и специални мокри кърпички.
Измивам под течаща вода.
23
Такт ООД / София, ул. Кричим 82 / 02 962 47 44 / 089 664 33 34

05/09/2014

Маркетингово проучване – Април / Май – 2014 – Програма „Първите 365 дни”

Измивам под течаща вода, но не всеки път имам тази възможност - особено след като вече сме по-големи и
времето е прекрасно за разходки. Да не само бих - но и ползвам.
Измивам под течаща вода. Бих използвала специализирани мокри кърпички, да.
Измивам с бебешки сапун преди всяко кърмене. Бих ползвала и кърпички.
Измивам с вода.
Измивам с вода, но също бих пробвала и с мокри кърпички.
Измивам с вода, подсушавам преди всяко кърмене. Ако има специални кърпички за това, бих ползвала.
Измивам с вода. Бих използвала специални мокри кърпи само навън.
Измивам с доста топла вода и подсушавам с памучна кърпа.
Измивам с течаща вода.
Измивам с топла вода.
Измивам с топла водичка. Да бих.
Измивам само с вода. Да, бих.
Измивам се без сапун. Бих използвала мокри кърпички, но да са безопасни и да не са ароматизирани.
Измивам се на течаща вода. Когато няма течаща вода наоколо, да.
Измивам се с вода и сапун, да бих използвала и мокри кърпички.
Измивам се с вода от чешмата.
Измивам се с вода преди кърмене на детето.
Измивам се с топла вода и подсушавам с тензух.
Измивам се с топла вода и сапун и да, бих ползвала мокри кърпи за улеснение!
Измивам се с топла вода. Бих използвала, да, стига да не са ароматизирани :)
Измивам се,но да бих ползвала когато съм навън.
Измивам се,но с удоволствие бих ползвала мокри кърпи за мое улеснение.
Измивам си ги.
Измивам със вода, ако няма как използвам мокри кърпи.
Измивана под течаща вода. С мокри кърпи би било много ГОЛЯМО улеснение.
Измиване.
Измиване два до три пъти дневно с чиста вода.
Измиване на мивката със сапун. Да би било удобно да има кърпи.
Измиване под течаща вода Да бих ползвала мокри кърпи, ако знаех кои са подходящи.
Измиване с вода.
Измиване с вода.
Измиване с вода преди кърмене, бих използвала мокри кърпички за улеснение, само ако са подходящи.
Измиване с вода преди кърмене. Бих използвала специални мокри кърпички, само ако съм някъде, където, не
е възможно да използвам вода.
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Измиване с вода, бих използвала мокри кърпички, ако нямам възможност за измиване.
Измиване с вода,и е възможно използването на кърпички.
Измиване с вода. Бих, в случай че са подходящи за тази цел.
Измиване с преварена вода, ползвала съм почистващи мокри кърпички на Chicco.
Измиване с преварена вода...да бих ползвала.
Измиване с течаща вода,след кърмене отново измиван,е омазняване с подходящ крем.Няколко пъти съм
използвала мокри кърпи,различно е от измиването с вода.
Измиване с течащата вода. Бих ползвала, стига да не предизвикват странични реакции, отразяващи се на
бебчето.
Измиване с топла вода , кърпички бих ползвала, но ако са деликатни и специално предвидени за това.
Измиване с топла вода и бебешки сапун. Бих използвала, когато съм навън и нямам възможност за измиване.
Измиване с топла вода и сапун.
Измиване с топла вода и сапун.
Измиване с топла вода. Да , но само когато не съм вкъщи.
Измиване с хладка вода, а когато съм навън с почистващи мокри кърпички Чико, предназначени именно за
това.
Измиване със сапун. Бих ползвала и кърпички, стига да дезинфекцират добре.
Измиване. Да, бих използвала специални мокри кърпи за кърмачки.
Измивах ги преди кърмене. Бих пробвала мокри кърпи, ако има създадени специално за тези моменти.
Измивах ги с вода. Да, бих.
Измивах ги с водичка или използвах мокра кърпичка
Измивах ги с топла вода и сапун. Бих използвала само такива, които не биха предизвикали реакция при
бебето!
Измивах ги с топла вода. Бих ползвала кърпички, ако нямат аромат, който би отблъснал бебето или ако не
съдържат съставки, които могат да предизвикат алергия или друг вид нежелана реакция.
Измивах ги само с вода преди всяко ядене първия месец. Вторият ги миех веднъж дневно. Третият - мия ги
веднъж дневно, пак с вода, понякога използвам кърпички на Нуби, а понякога използвам просто суха кърпа.
Мия ги веднъж на ден, защото сме на разходка и там нямам възможност да ги измивам с вода, но ако имах
мокри кърпи специално за кърмене пак нямаше да ги използвам, освен първият месец, тогава всичко трябва
да е много добре почистено, вкл. И гърдите, тъй като са много чувствителни. Тогава щях да ги използвам, но
сега вече не, детето трябва да свиква с околната среда :)
Измивах се преди всяко кърмене. Може би бих използвала мокри кърпи,но ме притеснява това дали няма да
се отрази на вкуса на детето.
Използвах компреси био актив - мулти мам , много съм доволна. Да, бих използвала.
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Използвала съм мокри кърпи, които уж са специални за почистване на гърдите при кърмене но се обринах
цялата.
Използвала съм почистващи кърпи.
Използвала съм, да.
Използвам мокри кърпи за кърмачки.
Използвам мокри кърпички.
Използвам мокри кърпички и ги мия с вода.
Използвам мокрите кърпички за гърди на Чико.
Използвах специални мокри кърпи за гърди само в родилния дом.
Използвах такива - на Чико - и съм много доволна. Ползвах ги още от първите дни на кърменето.
Имах на Чико , но така си изсъхнаха ... Миех се и мажех после.
Когато детенцето беше съвсем мъничко само с гореща вода, защото от сапуна се изсушаваше кожата. Да , бих
използвала мокри кърпички.
Когато се налага, да.Иначе предпочитам горещ душ преди кърмене.
Когато съм в къщи се измивам с топла вода, а когато не съм ползвам кърпички .
Когато съм си вкъщи се измивам с вода,а навън с мокри кърпички.
Към този момент подготовката се състои в предварително измиване. Да ,бих ползвала,стига да ми вдъхват
доверие.
Кърмих много малко, миех се с вода но бих използвала и спец. Кърпи, ако имаше.
Кърмих сина ми само месец след раждането и предпочитах да измия гърдите си , но в случаи в които съм
ползвала мокри кърпи за почистване съм нямала никакъв проблем.
Миене.
Миех ги преди всяко кърмене, а като бяхме на вън, използвах мокри кърпи.
Миех ги с вода.
Миех ги с мокра кърпичка!
Миех с вода, ползвах кърпи по време на път и е удобно.
Мия ги на чешмата, кърпички ползвам рядко
Мия ги преди всяко хранене с вода.
Мия ги преди всяко хранене.
Мия ги с вода и бебешки сапун, използвам подплънки, само ако се наложи да кърмя извън дома използвам
мокри кърпи.
Мия ги с вода, но бих използвала мокри кърпички, ако има.
Мия ги с вода, но да бих използвала кърпички, ако има подходящи, за сега не съм чувала за точно такъв тип
мокри кърпи.
Мия ги с вода,понякога ги забърсвам с мокра кърпичка.
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Мия ги с вода. Да бих използвала.
Мия ги с вода. Да, бих използвала.
Мия ги с вода. Да, бих ползвала.
Мия ги с мокра салфетка. Да бих ползвала ако е безвредно за бебчето.
Мия ги с топла вода и ако има, бих ги почиствала с мокри кърпи.
Мия ги с топла вода, понякога и със сапун. Да бих се почистила с мокри кърпи, то даже ми се е случвало един
или два пъти.
Мия ги с топла вода,но понякога съм ги почиствала и с мокри кърпички.
Мия ги с топла вода. Бих използвала мокри кърпички за улеснение, ако кърмя навън или нямам възможност
да се измия.
Мия ги с хладка вода, понякога и с хипоалергенен сапун (но много рядко). Бих използвала почистващи кърпи,
ако съм убедена, че са ефикасни и безвредни за детето ми.
Мия ги с хладка вода. Да, бих си купила.
Мия ги.
Мия ги, да бих
Мия ги. Ако нямам възможност, ги минавам с мокри кърпички.
Мия с топла вода, но когато кърмя навън изпитвам истинско неудобство с подготовката. Бих ползвала
специализирани мокри кърпи в тези моменти.
Мия се и не бих използвала кърпички
Мия се с топла вода.Бих използвала само pampers sensitive тях ползвам и за бебето.
Мия се, почистване със специализирани мокри кърпички, мазане със специализирани кремове.
Мия със сапун и вода. Бих ползвала кърпички.
Много рядко бих ползвала мокри кърпички,предпочитам хигиенизирането с вода !
Много съм доволна от кърпички за кърмачки.
Може би.
Може би бих ползвала-да.Иначе кърмя успешно второ дете- миене под чешмата преди кърмене.
Мокрите кърпи са подходящи когато се пътува. Измивам ги с хладка вода преди кърмене.
Мокрите кърпички биха ме улеснили много.
Измивам ги на течаща вода.
Аз вече не кърмя,но докато го правех ги измивах с топла/хладка вода.Не, не бих ползвала мокри кърпи.
Ако съм използвала крем, измивам с вода.Не мия гърдите преди всяко кърмене, тъй като се изсушава
кожата.Не бих ползвала мокри кърпички.
В началото го миех за всяко кърмене, но прочетох статия, че не е хубаво всеки път да се мият, ги мия само
вече при къпане и небих използвала мокри кърпи за да ги почистя, освен в изключителни случаи.
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Вдигам си блузата. В никакъв случай не бих ползвала мокри кърпички или какъвто и да е почистващ метод
освен измиване с вода.
Веднъж на ден ги измивам и не бих използвала мокри кърпи.
Вече не кърмя,но когато кърмех винаги измивах гърдите си с вода, никога не съм използвала мокрите кърпи
за тази цел. Мисля, че бебето трябва да усеща естествения аромат на кожата на майката, смятам , че това го
успокоява и то се чувства сигурно.
Взимам си душ или се измивам под течаща вода, не бих използвала мокри кърпи.
Винаги ги измивам.Не бих ползвала почистващи мокри кърпи.
Винаги ги мия.
Винаги преди кърмене ги измивам,но никога не съм използвала мокри кърпи и няма да използвам.
Вода е най-добре според мен.
Гърдите ги измивам единствено с вода, но не преди всяко кърмене. Използвала съм един пакет от около 15тина кърпички специално предназначени за кърмачки, но по скоро не бих пробвала отново.
Гърдите не съм ги подготвяла, така ми каза гинеколога.
Гърдите почиствам само с тампон с вода, и не бих използвала мокри кърпички - прекалено много химия има в
тях!
Гърдите се мият само с вода.
Добре измити, не съм ползвала кърпички и не съм се замисляла специално за тази нужда.
Докато е новородено се мия с топла вода. Не бих ползвала мокри кърпи.
Докато кърмех миех гърдите си с топла вода и бебешки сапун преди всяко хранене на бебето.Не ми се струват
подходящи кърпичките за целта.
Докато кърмех, измивах гърдите си с хладка вода преди кърмене и след това. И не, непредпочитах
кърпичките, защото оставяха някакво мазно усещане по кожата.
Докато кърмих само с вода.
Ежедневния тоалет ми е бил достатъчен. Не съм почиствала повече от обичайно .
За съжаление вече не кърмя, но когато кърмих ги миех с вода и бебешки сапун преди всяко хранене.
Не - само вода.
Не, миех ги с хладка вода.
Не, неизползвам мокри кърпи ,а винаги се извивам.
Не, трябва да се измият под течаща вода.
Не бих.
Не бих и не съм използвала мокри кърпички.
Не бих използвала друго, освен леко почистване с вода преди кърмене .
Не бих използвала мокри кърпи. Не ги подготвям по никакъв начин. Сутрешен и вечерен тоалет и достатъчно.
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Гърдите не е хубаво да се мият с вода и сапун, нито с мокри кърпички ,особено в областта около зърната и
ареолите-отмиват се естествени миризми, които напомнят на бебетата, особено на новородените за
околоплодните води.
Не бих използвала мокри кърпи. Не е добре гърдите да се третират преди кърмене.
Не бих използвала мокри кърпи. Подготвям ги с горещ душ и една чаша вода преди кърмене.
Не бих използвала мокри кърпи. Винаги измивам само с вода.
Не бих използвала мокри кърпички освен в случай, че съм навън и нямам достъп до вода. Измивам ги с вода
и сапун.
Не бих използвала мокри кърпички,измивах се на чешмата с топла вода и неутрален сапун.
Не бих използвала мокри кърпички. Преди кърмене се измивам с топла вода.
Не бих ползвала кърпи. Подготвям ги като ги мия преди кърмене, но тава го правех само първите седмици.
Не бих ползвала кърпички - достатъчна ми е моята ежедневна лична хигиена.
Не бих ползвала мокри кърпи.
Не бих ползвала мокри кърпи, избърсвам ги със памуче напоено с преварена вода.
Не бих ползвала мокри кърпи, защото имам чувствителна кожа и кърпите имат силен мирис,който дразни
бебето.Тъй като се мажа след кърмене с крем,го отмивам с вода.
Не бих ползвала мокри кърпички.
Не ги подготвям за кърмене и не бих ползвала кърпички.
Не ги подготвям специално- ежедневния тоалет е достатъчен.
Не ги подготвям.
Не ги подготвям. Да бих използвала мокри кърпички за улеснение.
Не ги подготвям. Ежедневният душ считам за достатъчен.
Не ги подготвям. Миех ги с топла вода само първата седмица.
Не, измивам ги преди кърмене
Не използвам измиващи средства преди кърмене, така се измива липидният слой от жлезите на Монтгомъри.
Не използвам мокри кърпи за тази цел.
Не използвам мокри кърпички, измивам гърдите преди кърмене с вода.
Не мие гърдите преди кърмене, така бебето разпознава моята миризма и захапва по-бързо. Не мисля, че
мокри кърпички са добра идея.
Задължително ги измивам преди всяко кърмене. Не използвам мокри кърпички за гърдите си.
Задължително се мия със сапун и вода.
И двата пъти ползвах - изключително удобно.
Измивам гърдите с топла вода и нежен сапун, не бих ползвала кърпички.
Измивам ги.
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Измивам ги, разбира се. Не бих използвала мокрите кърпи за подготовката за кърменето на моето
съкровище.
Измивам ги, небих ползвала кърпи.
Измивам ги всеки път преди кърмене и след кърмене с топла вода.
Измивам ги с вода преди кърмене. Не мисля че бих пробвала мокри кърпи за улеснение.
Измивам ги с вода,не бих използвала мокри кърпи
Измивам ги с вода.
Измивам ги с вода.
Измивам ги с течаща вода. Не използвам мокри кърпички.
Измивам ги с топла вода и сапун.
Измивам ги с топла вода, не бих използвала никакви други средства.
Измивам ги с топла вода.
Измивам ги с топла вода.
Измивам ги с топла вода.
Измивам ги с хладка вода и ги подсушавам с хавлиена кърпа.Не бих ползвала мокри кърпичи.
Измивам ги с хладка вода.
Измивам ги с хладка вода.
Измивам ги само с топла вода и подсушавам с чиста мека кърпа. Не бих използвала мокри кърпи, освен при
крайна необходимост и липса на алтернатива.
Измивам ги със бебешкия сапун на малката, по този начин й мирише познато.
Измивам ги, не бих ползвала.
Измивам ги,но се старая да ограничавам максимално козметиката. Не бих ползвала мокри кърпи.
Измивам ги. Мисля, че не.
Измивам ги. Не бих използвала мокри кърпи
Измивам под течаща вода. Не бих използвала мокри кърпи, защото съдържат съставки, които не трябва да се
поглъщат от бебето.
Измивам с вода и сапун всеки ден, по-скоро не бих ползвала мокри кърпи за улеснение.
Измиване с топла вода и лек масаж. Не бих ползвала мокри кърпи, освен ако не са специално за гърди, тъй
като повечето, въпреки че са без сапун, алкохол и т.н. Са силно ароматизирани. По същата причина не е добре
да се използват за почистване на играчки, когато детето започне да ги лапа.
Категорично предпочитам измиване с течаща вода в сравнение с каквото и да било друго.
Кърмих много кратко време, но не съм използвала. Използвам само вода. Не смятам за редно използването
им, тъй като все пак всичко влиза в устата и не мога да съм сигурна какво има в тях.
Миене под течаща вода.
Миене с вода.
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Не ползвам мокри кърпички за улеснение.Измивам ги хубаво с бебешки шампоан който е без миризма и не
вреди на бебето.
Не смятам, че е нужно, по-скоро е допълнително усложнение, обичайно след всяко кърмене мажа зърната с
крем за разранени зърна и директно кърмя след това.
Не съм ги подготвяла, според приятелки и ЛЛЛ не трябваше да правя нищо. Не съм ползвала мокри кърпички
за целта, но бих ако знаех за такива.
Не тъй като ще се притеснявам за вкуса който ще има зърното и дали няма да дразни детето.
Не! Гърдите се измиват преди и след всяко кърмене само с чиста вода, тъй като за момента няма усложнения
или възпаления като млечица и т.н.
Не, не бих ползвала. Кърмата сама по себе си е антибактериална и в случай, че не мога да измия гърдите си
преди кърмене предпочитам да ги почистила с кърма.
Няколко начина използвах за подготвяне на гърдите преди кърмене: - измиване със специален препарат
преди кърмене - почистване с мокри кърпи преди кърмене. Използвала съм метода с почистване на мокри
кърпи за зърна преди кърмене и ако имам втори дете пак бих използвала този метод.
Обикновено се мия с вода преди кърмене, но ползвам и почистващи кърпички, когато не съм си в къщи.
По принцип ги измивам, но понякога ползвам и мокри кърпи за по-бързо и лесно и особено зимните месеци.
По принцип преди кърмене си измивам на чешма гърдата с топла вода, но ако съм на път бих ползвала мокри
кърпи! Само не съм сигурна дали няма да оставят аромат и мъхчета върху гърдата!
Подготвях си гърдите с бебешко олио не съм ползвала кърпички
По-лесно и по-хигиенично мисля, че ще е измиването с вода
Ползвала съм само вода за почистване, не бих ползвала мокри кърпи - излишен разход е, според мен.
Ползвала съм, но няма голям смисъл от тях и не съм купувала втора опаковка.
Ползвала съм, но най-добрия вариант е измиване с вода.
Ползвах и са супер!!!
Понякога, зависи от ситуацията.
По-скоро не, но ако има на пазара такъв специализиран продукт бих го използвала ако ми се наложи
Преди всяко кърмене ги измивам с топла вода. Мисля, че не бих използвала кърпички.
Преди всяко кърмене гърдите си ги измивам на течаща вода. Определено ако има подходящи за тази цел
кърпички, бих използвала тях.
Преди всяко кърмене измиване и подсушаване с кърпа. Да, бих ползвала специални мокри кърпи за
улеснение.
Преди кърмене измивам гърдите с хладка вода. Да бих ползвала, ако се наложи и няма около мен и ако са
хубави и на достъпна цена.
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Преди раждането ги търках с влажна кърпа след баня,а след раждането нищо не съм правила. Не се мият със
сапун, не се мият със студена вода. Понякога само ги изплаквах с топла водичка,но много рядко защото така
се премахва защитният слой и може да се разранят зърната.
Предпочитам да ги измия или забърша с салфетка напоена във вода. Не обичам мокри кърпи, ползвам ги при
много крайна нужда.
При липса на течаща вода, да бих използвала мокри кърпички.
Разбира се , че не бих използвала, от дебелите книги знаем, че за зърната няма нужда от друго освен от чиста
преварена вода , но и това е само в първите дни на засукването.
С по-голямото си дете се миех с вода и сапун. Сега с малкото, акушерките още в болницата казаха, че няма
нужда от това и не се мия преди кърмене. Мокри кърпички за тази цел мисля, че са много подходящи на
плаж, в планината и тн - където няма течаща вода.
Само с измиване единствените такива кърпички са на Чико, но рядко ги ползвах.
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