
ви слой: Бързо абсорбираща повърхност от тън-
ка коприна и мек памук 
Комфорт и чистота. Сухота и мекота.

ри слой: Активен кислород и отрицателни йони  
по напреднала екологична технология
Специален дизайн на лентичката. Здравословен 
и безвреден за околната среда.

ти слой: Професионално създаден, насочващ 
теч ността слой
Бързо абсорбиране  и предотвратяване на  
страничното изтичане.

ти слой:  Въздушно пропусклива хартия  

ти слой: Mакромолекулен абсорбиращ слой. 

Силно абсорбиране и задържане на влагата. 

ти слой: Въздушно пропусклива хартия  

ми слой: Непромокаем и дишащ филм 

Въздухопропускливост и комфорт. 

Свежест през целия ден.

ми слой: Разделителна хартия

АКТИВЕН КИСЛОРОД & ОТРИЦАТЕЛНИ ЙОНИ

Двойна грижа      Двоен комфорт

Иновативни дамски превръзки

Ултра тънък комфортен дизайн

Стъпки при избора на най-подходящите дамски 

превръзки за вашето удобство и защита:

Стъпка 1: Разгледайте опаковката 

Разгледайте опаковката и се уверете, че 

целостта на алуминиевото фолио не е 

нарушена. Опаковката от алуминиево 

фо лио е устойчива на влага, плесен и 

бактерии. Освен това, потърсете марки-

ровката за „лесно отваряне и запечатване”, която е гаранция за 

защита от проникването на бактерии и гъбички и от външни 

замърсявания.

Стъпка 2:  Проверете мекотата на материала 

Добрите дамски превръзки използват 

най-доброкачествен материал от ес тест-

вен мек памук, който е мек и не жен.

Стъпка 3:  Проверете абсорбционната способност и 

изтичането обратно и отстрани 

Изсипете около 50 мл вода на по вър х-

ността на превръзката и наблю давайте, 

за да видите дали водата про никва и се 

абсорбира бързо. С пар че домакинска 

хартия притиснете нежно повърхността 

на превръзката. Ако хартията остане суха, това показва, че пре-

връзката абсор бира добре и не допуска изтичане обратно или 

отстрани. 

Стъпка 4:  Проверете дали слоя в основата 

пропуска въздух 

Налейте вряща вода в чаша и поставе те 

върху нея отделения основен слой на 

превръзката. Поставете друга,  праз на 

прозрачна чаша, с дъното на го ре върху 

превръзката. След 1-2 минути, ако на 

дъното на празната чаша има изпарения, това означава, че 

превръзката е с добро качество и пропуска въздух. 
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Ежедневни дамски превръзки (30 бр.)

Идеални за ежедневно поддържане на 

лич    ната хигиена и усещането за чис то  та. Из-

ключително меки, те ви дават це ло дневна 

свежест и чистота, което ви ка ра да се чувст-

вате добре преди и след менструалния пе-

риод.

Дневни дамски превръзки (10 бр.)

Ултра тънкият дизайн, изключително аб    сор-

биращите и задържащи влагата свой  ства,  

ви  осигуряват 3 пъти по-бър  зо абсорбиране 

на течността и ви предпазват от неприятни 

инциденти,  давайки ви сво бода, удобство и 

чистота.

Нощни дамски превръзки (8 бр.)

Удълженият дизайн, изключително аб сор-

биращите и задържащи влагата свойства  

и оформени по контура на тялото за пред-

отвратяване на изтичане, те ви оси гуряват 

цялостна защита и ви гарантират спокоен 

сън. 



Изчислено е, че през живота си една жена използва прибли-

зително 15 000 броя дамски превръзки. Проучване на СЗО 

по казва, че 80% от жените по целия свят страдат от различни 

гинекологични проблеми, 63% от които са причинени от изпол-

зването на некачествени дамски превръзки.

Бактериите се развиват лесно в дамската превръзка и тъй като 

по време на цикъл жените са по-уязвими, могат да се развият 

лесно инфекции. Висококачествените и сигурни дамски прев-

ръзки предпазват жените през този период като в същото вре-

ме създават усещане за комфорт и спокойствие.

Адаптирайки международнo напредналите технологии, актив-

ният кислород и отрицателните йони са органично комбирани 

заедно, които могат да бъдат абсорбирани бързо от кожата, 

засилвайки ефективно циркулацията, активирайки клетките на 

кожата, подпомагайки циркулацията на кръвта и ускорявайки 

метаболизма.

Активният кислород ефективно подобрява въздушната про-

пус кливост на дамската превръзка, ускорява циркулация на 

въздуха, увеличава честотата на циркулация на кислород и 

унищожава вредните бактерии, подпомагайки женските са-

моочистващи функции на интимните части и имунния капа-

цитет.

Слоят с отрицателни йони повишава имунитета и антибак те-

риалната устойчивост, премахва неприятните миризми, облек-

чава напрежението и чувството на умора, така че всяка една 

жена да се радва на здраве, хигиена и да се чувства комфортно 

през тези дни.

Активният кислород и отрицателните йони ви осигуряват 

двойна грижа и двоен комфорт.

Слоят с коприна и мек памук осигурява комфорт и хигие на, 

висока степен на абсорбиране на течността и въздухо про-

пускливост. 

Професионално създаденият насочващ течността слой и уни-

кал ната лента с активен кислород и отрицателните йони пред-

отвратяват гинекологичните заболявания, регулира кръво-

об ращението, засилват имунитета, дезинфекцират, действат 

анти бактериално и отстраняват мириса по напълно естествен 

начин, което ви кара да се чувствате добре преди и след 

менструалния период.

Благодарение на уникалния здравословен ефект, те могат 

да се използват за поддържане на хигиената по всяко време, 

особено при заболявания като инфекции на пикочните канали, 

инконтиненция и други, при които поддържането на личната 

хигиена е особено важно.

ДАМСКИ ПРЕВРЪЗКИ 

С АКТИВЕН КИСЛОРОД И ОТРИЦАТЕЛНИ ЙОНИ

За да сте здрава, красива и спокойна!

Високотехнологичен патентован продукт със сърцевина с две 

ключови съставки по най-съвременна технология.

Дамските превръзки AIRIZ с кислород и отрицателни йони 

съдър жат активен кислород и аниони, които потискат раз ви-

тието на вредните бактерии и стимулират полезните. Така те 

поддържат естествената спо собност на женския организъм за 

самоочистване, изграждат имунитет и ви зареждат с енергия по 

напълно естествен начин. 

Животът избуява под действието на отрицателните йони и 

кислорода!

Важността на отрицателните йони, известни и като 

„аниони”

Анионите са невидими молекули без мирис и вкус. Те имат 

специално значение за човешкото здраве и са известни като 

„витамините от въздуха”. Те са мощно средство за убиване на 

микроби и бактерии. Колкото по-висока е концентрацията на 

отрицателни йони във въздуха, толкова по-малко са бактериите 

в средата. Отрицателните йони ефективно засилват имунната 

система на организма, предотвратявайки заболявания. Когато 

концентрацията на аниони е над 5000/куб. см, резултатите се 

изразяват в укрепване на имунитета, противовъзпалителен и 

антибактериален ефект и подобрено кръвно налягане.

Патентованата лентичка с аниони в дамските превръзки 

AIRIZ освобождава до 6100 отрицателни йони на куб. см. 

Това е най-високата концентрация на аниони в дамски пре-

връзки изобщо.

Отрицателните йони ефикасно потискат размножаването на 

бак терии на повърхността на превръзката, изграждат имунитет 

и поддържат здравословна околна среда. Отрицателните йони 

навлизат в матката през вагината и подобряват кръво обр-

ащението.

Уникалната съставка „активен кислород”

Активният кислород значително увеличава въздушната пропус-
кливост на превръзката, както и достъпа на кислород. Това 
потиска развитието на бактерии. Ментата, добавена в тази фор-
мула, освежава и успокоява сърбежа.  
Проучванията показват, че съдържанието на кислород и аниони 
в кръвта има пряко влияние върху метаболизма. Повишената 
концентрация на кислород и аниони в кръвта подпомага абсор-
бирането на хранителните вещества, елиминира отпадъчните 
продукти и прочиства кръвта. Освен това поддържа нормалното 
функциониране на ендокринните жлези и поддържа нормалните 
нива на отделяните хормони чрез регулиране на  pH на кръвта и 
активиране на клетките на жлезите с вътрешна секреция.

УНИКАЛНИ ПРЕДИМСТВА НА 

ДАМСКИТЕ ПРЕВРЪЗКИ AIRIZ 

1. Повърхностния слой от тънка коприна и мека памук е съз-

да  ден така, че да поддържа деликатната ви кожа суха и спо-

койна. 

2. Сърцевината с активен кислород и отрицателни йони на дам-

ските превръзки AIRIZ е с най-висока концентрация сред 

дам ските превръзки на пазара. Те имат антибактериален, 

про тивовъзпалителен и дезодориращ ефект по напълно 

естествен начин.  

3. Иновативният абсорбиращ течността слой с тънка коприна и 

мека памучна абсорбираща повърхност, позволяваща  3 пъти 

по-бързо абсорбиране в сравнение с обикновените дамски 

превръзки. 

4. Патентованият „насочващ течението” слой с уникални фуние-

видни дупчици абсорбира бързо и задържа течността в не-

го, за да предотврати изтичането. Извънредно силните аб-

сор биращи агенти в средния слой коагулират течността и 

отстраняват усещането за лепнене. 

5. Всички дамски превръзки AIRIZ имат въздушно пропускливи 

слоеве, предназначени да поддържат свежестта и чистотата. 

6. Патентованата лепяща лента ви дава сигурност и комфорт 

през деня, през нощта и когато спортувате. Лепилото е на 

хранителна основа, не е токсично и не оставя следи. 

7. Патентованата карта за самостоятелен преглед  е специално 

разработена, за да можете да направите самостоятелен тест 

на състоянието си. За бърза проверка, нанесете малко коли-

чество вагинален секрет върху индикаторната лентичка на 

картата. След 30 секунди сравнете променения цвят на инди-

катора с цветовете в таблицата на картата, за да опре делите 

резултата. 

Цветова реакция            
 Резултат Нормално 

състояние

Леко 

възпаление

Сериозно 

възпаление

Забележка: Резултатите от този тест са само ориен ти-

ровъчни. Ако цветовата индикация на картата е извън нор-

мал ните граници или ако е в тях, но въпреки това чувствате 

дискомфорт, незабавно се консултирайте с лекар. 

8. Опаковка от алуминиево фолио на хранителна основа е устой-

чива на влага и плесен. Опаковани поединично, в удобна и 

еко логична опаковка.

9. Производството се извършва под стриктен качествен контрол 

на суровините и с напълно автоматизирани производствени 

линии под високи хигиенни стандарти. Чист, мек, нежен паму-

чен материал, без избелване и без никакво съдържание на 

хлор. 100% натурални, биоразградими, антиалергични. 

 Чист и натурален продукт, без химикали и странични ефекти.


