
PETITES IDEES 4_Les copes menstruals

El producte de la setmana: 

NATURCUP

El  mecanisme  de  funcionament  d'una  copa  menstrual  és  senzill.  Es  tracta  d'una  
copa de sil icona que s'introdueix a la vagina durant els dies de la menstruació. Al  
contrari  de  tampons  i  compreses,  la  copa menstrual  no absorveix  el  flux,  el  reté  
en la copa per tal que el podem buidar. 

 Hi ha diferents  talles segons l'edat 
i si s'ha tingut un part vaginal. 

Talla  I:  Dones  menors  de  30  anys  i  
sense part vaginal.

Talla  II:  Dones  majors  de  30 anys  o 
que hagin tingut un part vaginal. 

Hi  ha  diferents  marques:  Mooncup,  
Naturcup,  Femmecup,  etc.En  el  cas 
de  la  Cooperativa  de  consum 
Candela  podem  trobar  la  Marca 
Naturcup,  donat  que  es  produeix  a  
territori  espanyol  i  es  va  valorar  
que  tindria  menys  impactes 
ambientals  associats  al  seu 
transport. 

Els  motius  per  tal  de  fer  servir  la  
copa  menstrual  són  3:   perquè  té 
cura  de  tú  ,  del  medi  ambient  i  de  
la teva economia domèstica. 

• No és porosa,  ni  absorbent  ni  
fibrosa.  Aquest  fet  fa  que  no 
ressequi  les  parets  de  la 
vagina  ni  malmeti  la  flora 
vaginal,  sobretot  els  darrers 
dies de la menstruació.

• Feta  amb  silicona  mèdica.  
Minimitza el risc que sigui portadora de bactèries.
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La copa menstrual,  també coneguda com a copa 
vaginal  o  simplement  copa  de  silicona,  és  un  
substitut  als  mètodes  d'higiene femenina corrents  
com poden ser tampons i compreses. 

Es tracta doncs d'un producte reutilitzable que té  
beneficis pel cos (evita el Síndrom del Xoc Tòxic,  
etc), pel medi ambient (és reutilitzable i evita els  
residus d'un sol ús) i econòmics ( amb una bona  
cura, ens pot durar fins 10 anys).



• A  diferència  dels  tampons… no  està  associada  a  la  síndrome  del  xoc  tòxic  
(SST).

• Ajuda  a  erradicar  i  prevenir  problemes  causats  per  l’ús  de  compreses  o  
tampons.
Com la candidiasi  (fongs vaginals  que es reprodueixen en ambients  càlids i  
humits)
i  la  cistitis  (que  pot  donar-se  si  el  tampó  o  la  compresa  transporten  la  
bactèria  E-coli  –molt  freqüent  als  excrements  humans-  de  la  uretra  o  la  
vagina).

• La  copa  s’ha  de  buidadar  amb  menys  freqüència  que  les  compreses  i  els  
tampons.  Té  una  capacitat  de  30  ml,  que  constitueix  aproximadament  una  
tercera part  del  volum de sang  que perd una dona a cada menstruació  per  
terme mitjà.

En  l'estudi  L’ESTALVI  ECONÒMIC ASSOCIAT  A  LA  PREVENCIÓ DE  RESIDUS  A  LA  
LLAR (Agència  de  Residus  de  Catalunya,  DTS),  l'ús  d'una  copa  menstrual  pot  
comportar  un  estalvi  anual  per dona  de  5,6  a  6,4  kilograms  de  residus  no  
recuperables,  equivalent  a  un  1%  de  la  producció  de  residus  municipals  per  
habitant i any, segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya.

Pel que fa als costos econòmics, optar per la copa menstrual és la millor opció, ja  
que representa un cost anual mitjà d’11,2 euros per família i,  per tant,  un estalvi  
de gairebé 100 euros anuals, en comparació a l’ús de tampons o compreses. Si es  
considera  que  la  vida  mitjana  de  la  copa  menstrual  és  d’uns cinc  anys,  l’estalvi  
pot arribar a uns 500 euros per família.

El preu de la copa menstrual (Naturcup) es pot demanar a la comanda setmanal i s'ha de demanar 
Talla I o II. 

Es recomana fer-la servir amb un sabó d'higiene íntima, a la Cooperativa podeu demanar el Sabó 
d'Higiene íntima de 250ml a l'apartat de drogueria. 

Recordeu que també poden fer-ne comanda dones que no estiguin a la Cooperativa fent la comanda 
a través del correu electrònic o venint-la a comprar els dimecres a la tarda.

Per més informació: 

www.naturcup.com

Estudi d'estalvi econòmic associat a la prevenció de residus a la llar (DTES, ARC) 

Sobre el Síndrome del Xoc Tòxic: http://women.webmd.com/understanding-toxic-shock-syndrome-
basics
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http://www.naturcup.com/
http://women.webmd.com/understanding-toxic-shock-syndrome-basics
http://women.webmd.com/understanding-toxic-shock-syndrome-basics
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/LAgencia/Publicacions/Centre%20catala%20del%20reciclatge%20(CCR)/guia_tecnica%20DEFINITIVA.pdf&ei=lf29UK2BB8fFyAG0z4CoCw&usg=AFQjCNEtVbIH82puaSq9oIRJNJ_tHA0PTA
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