
Wastips van Pé                                                             

 

Lingerie 
Een gouden regel is dat je je bh niet langer dan twee keer draagt voor je deze wast. Dit omdat de elastische vezels uitrekken 

onder invloed van je lichaamswarmte, transpiratie, deo, bodylotion en huidschilfers. Het is dus daarom belangrijk om je bh 

regelmatig correct te wassen, zodat de elasticiteit van de vezels kan herstellen en zo rugomtrek of schouderbandjes minder 

snel losser gaan zitten door het dragen. Oftewel je LINGERIE GAAT LANGER MEE. Wissel dus elke dag van bh, want net zoals 

met schoenen het wisselen beter is voor je voeten en je schoenen, is dat ook zo met je borsten en lingerie. 

- Maak eerst alle HAAKJES VAST, vouw je bh naar binnen en doe deze altijd in een WASZAKJE. Dit om schade aan je 

bh en wasmachine te voorkomen. Gebruik voor je slips een andere apart waszakje.  

- Je lingerie wil frisse lucht, net als jij. Laat je lingerie daarom drogen in de lucht. Lingerie kan NIET IN DE DROGER. 

- Laat je wasmachine het zware werk doen!  

Kies een programma voor de FIJNE WAS en vul de trommel van je machine tot maximaal de helft. Wees lief voor 

je spullen en gebruik een mild fijnwasmiddel en liever geen wasverzachter.  

- Bewaar je bh’s gezellig LEPELTJE, LEPETJE in de lade of op de plank. Oftewel leg je bh’s met OPEN CUPS netjes 

achter elkaar, zodat ze hun vorm behouden en hun ondersteunende werk kunnen blijven doen. Vouw de cups dus 

niet dubbel! Hierdoor kunnen lelijke rimpels in de cups ontstaan.  

  

Badmode 

Je badmode heeft ook zonder de zoute zee of het chloorwater van het zwembad heel wat te verduren. Zweet, huidvet, 

zonnebrandcrème en hitte van de zon laten hun sporen na op het elastische materiaal.  

- SPOEL je badkleding uit na iedere draagbeurt. Ook al deze juist weer droog is. Spoel het setje uit onder KOUD 

STROMEND water. Knijp zachtjes het overtollige water uit je badpak of bikini, maar zorg ervoor dat je hem NIET 

UITWRINGT of centrifugeert. Door te wringen kun je het materiaal beschadigen. Leg een handdoek op de grond 

en rol je badmode er losjes in.  

- Laat je badkleding NIET IN DE ZON of op de VERWARMING laten drogen. 

- Laat je badmode niet in een sopje staan. 

- De enige manier om je badkleding mooi te houden, is door deze met de hand te wassen in altijd koud water. 

Gebruik een fijn wasmiddel, maar GEEN SHAMPOO voor je badmode. De shampoo van nu met specials voor kleur 

etc. is gewoon niet meer mild. Dompel je bikini of badpak een paar keer onder, zonder te schrobben of te wrijven, 

want dit beschadigt namelijk de stof. Natuurlijk weer goed spoelen en niet wringen.  

- Kijk uit met ruwe oppervlakken wanneer je gaat zitten, bijvoorbeeld de rand van het zwembad of rotsen. Vermijd 

de glijbaan, hoe leuk het ook is, je badmode is er doodsbang voor. Dit alles schuurt ieder stof kapot. 

- En als laatste tip: gebruik GEEN zonnebrandSPRAY. Deze nevelt meer vet op je badmode dan je huid. 


