
 
Ontdek onze snelle 

Handleiding



 Hoe kies ik de juiste maat?  

De agina is gemiddeld ij de meeste rou en 9.6 m
lang.
 
Ami a up is op asis an dit etens happelijk eit
ont ikkeld en de meeste rou en he en dan 
Ami aCup maat B nodi .  Doe de knokkel test om het
zeker te eten. 



Ga met je ijs in er je a ina innen. 
Voel je een soort an neusje, dan he  je de er i

e onden. Goed edaan! Let dan nu e en op o  je
ijs in er er ijna helemaal in past, o  komt je ijs in er

niet erder tot aan je knokkel? Zie hieronder ter illustratie
Past je in er er helemaal in, dan he  je size B nodi . Past
je in er er in tot aan je knokkel dan he  je size A nodi . 
 Size A is ook aan te e elen oor tieners die net starten
met menstrueren.  

OKE, PARTY TIME



Hoe ren  ik het in? 
Kalm Kalm, Ja het lijkt root en Nee je ramt niet elijk
het hele din  er zo maar in. Je ou t het en dan ren
je het ijd eens epositioneerd in.
 
 



De     ma is he stappen 
.

Vou  de up op de manier die oor jou pretti  en ijn is. 
Je ind in ormatie o er di erse menstruatie up ou
te hnieken op onze e site .ami a up. om 
 
 

. 
Bren  de up in en oel e en met je in er o  de up

oed is uit eklapt. Geniet an de rest an de da  
oor zo er je hormonen dit toelaten

 
. 

Cup is  ol na  uur ij een normale li hte  menstruatie. 
Bij een z aardere menstruatie-  aar onze Ami a ups 
op zijn oorzien, is het ad ies om de olle up na  uur 
te le en. 
 

. 
Cup Ver ijderen kan zittend op de  o  met een een
er ens op leunend. Wat jij het ijnst indt. Je pakt de up 

ast aan de onderkant - door met je in er li ht in te 
drukken in het upje, er reek je een oudi  het a uüm. 
Je rukt het er niet zomaar uit ia het steeltje, altijd eerst 
e en in drukken en dan rusti  ijd eens de up er uit
laten lijden. 
 
De Ami a up kan e ht niet erd ijnen in je li haam, 

een paniek! Dit is anatomis h onmo elijk. 
 
 

http://www.amicacup.com/


 
.

Lee  de up in de / as ak/dou he, spoel je up a  in
een as ak met ater - als er een ater in de uurt is
kan dit ook prima met -papier. Dan kun je de Ami a
Cup er eer in doen.
 

. 
Is je lus oor ij dan kook je de up e en uit in heet

ater. Hoe t niet heel lan ,  tot  minuten koken is
oldoende. Gooi hier een s hoommaak middel in o

anders.. puur ater is het este! Kook je het uit in een 
pan op het as ornhuis dan is het ad ies om te lij en
roeren in de pan zodat de up niet lij t kle en aan de
hete odem.
 

.  
Fijn de lus is oor ij, dan er  je de Ami a up op in
het zakje die je er ij ekre en he t. Je Ami a up komt
met een huisje en dat moet ook het huisje lij en! Stop
het niet in een di ht doosje, likje o  zakje met rits! 
Ami a up moet kunnen ademen als het are, sluit het
niet a  in lu ht di hte doosjes o  zakjes. 
 



Heb je vragen? 

Wij er ijzen je eerst raa  naar onze e site .ami a up. om
Hier ind je elli ht alle ant oorden die je zoekt. He  je e hter je
ant oord no  niet e onden, neem dan erust onta t met ons op.
 
 

Mail: in o@ami a up. om
Adres: Fonteinland  -  CZ Leeu arden.
 
Ami aCup is ont ikkeld door Valeo Medi a Nederland 

http://www.amicacup.com/
http://www.valeomedica.nl/

