Дамски превръзки SHUYA
с активен кислород, аниони и
инфрачервени лъчи

За здраве и комфорт!

Green Master
Има удоволствието да Ви представи през
пролетта на 2011-та година

Иновативните високотехнологични дамски превръзки
SHUYA,
които съдържат Патентована лента с чип:
 активен кислород
 аниони
 инфрачервени лъчи

История на хигиенните
продукти за жени
Жените са имали нужда от комфорт и защита през
„онези дни“ още преди хилядолетия.
Използваните от тях средства са зависели от времето, в което са
живеели, региона, който са обитавали и материалното им положение.

В Египет, Сирия и Вавилон богатите жени са
използвали първите тампони-рулца от мек папирус.
А по-бедните трябвало да ползват по-твърдата и
неудобна тръстика.

История на хигиенните
продукти за жени

Европейските жени са използвали прототипа на
съвременната превръзка – парчета плат, прегънати
неколкократно и закрепени към колана на полата.

Жените на ескимосите са използвали животински
кожи и лишеи.
Всички тези средства били ненадеждни, често
предизвиквали увреждания или инфекции.
За здраве и комфорт изобщо не можело да става дума!

История на хигиенните
продукти за жени
В началото на ХХ век били изработени нови
материали, от които били създадени нови продукти.
Първите превръзки за еднократна употреба са създадени
от Джонсън и Джонсън през 1896 година.

Скоро след първите превръзки, били
създадени и първите промишлени тампони.
Този първообраз на тампона бил наречен
„Tampax“ като съчетание от двете думи
„tampon“ (тампон) и „pack“ (опаковка).

История на хигиенните
продукти за жени

Знаете ли, че по данни на Световната Здравна Организация:
80% от жените по света страдат от различни форми на
женски заболявания,
като 62% от тях са предизвикани от използването
на некачествени дамски превръзки.
75% от жените имат неприятни усещания
по време на месечния си цикъл – дразнене, болка, парене и т.н.
Голяма част от дамските превръзки са направени от
рециклирани материали или са избелени допълнително.

Очаквайте през пролетта на 2011-та!
Дамски превръзки SHUYA
с активен кислород, аниони и
инфрачервени лъчи

Нощни - 8 бр.
(280х150 mm)

Дневни - 10 бр.
(240х150 mm)

Ежедневни - 30 бр.
(155х65 mm)

Иновативните,
високотехнологични дневни и нощни дамски превръзки
SHUYA се състоят от 8 слоя.

Иновативните,
високотехнологични дневни и нощни дамски превръзки
SHUYA се състоят от 8 слоя.
1. Тънка и мека памучна
повърхност - много бързо
абсорбиране за ултра комфорт.

2. Патентована лента с анионен чип с
активен кислород и инфрачервено
излъчване.

3. Въздушно пропусклив слой за
бързо извеждане на влажния въздух.
8. Лепяща лента по цялата
дължина – нетоксична и не
оставя следи.

7. Дишащ най-долен слой,
позволяващ преминаването
на въздух.

6. Въздушно пропусклив слой – за бързо
намаляване на влагата и топлината между
превръзката и кожата.

4. Свръхабсорбиращ и
задържащ влагата слой.

5. Уникална подплънка за
балансирано абсорбиране, без
изтичане встрани.

Иновативните,
високотехнологични ежедневни дамски превръзки
SHUYA се състоят от 5 слоя.

Иновативните,
високотехнологични ежедневни дамски превръзки
SHUYA се състоят от 5 слоя.

1. Тънка и мека памучна
повърхност - много бързо
абсорбиране за ултра комфорт.

5. Лепяща лента по цялата
дължина – нетоксична и не
оставя следи.

4. Дишащ най-долен слой,
позволяващ преминаването
на въздух.

2. Патентована лента с анионен чип с
активен кислород и инфрачервено
излъчване.

3. Въздушно пропусклив слой за
бързо извеждане на влажния въздух.

Действие на Патентованата лента
Инфрачервени лъчи (IR)

Често инфрачервените лъчи носят наименованието
топлинни лъчи.
Излъчваната дължина на вълната е обратно
пропорционална на температурата и : колкото
температурата е по-висока, толкова по-къса е дължината
на вълната и по-висок интензитетът на излъчването.

Видове IR
Близка инфрачервена - NIR
Средна инфрачервена - MIR
Далечна инфрачервена - FIR

Действие на Патентованата лента
Далечни инфрачервени лъчи (FIR)
Инфрачервените лъчи в
дамските превръзки SHUYA са
далечни – Far IR с дължина на
вълната от 4 до 14 микрона.
Оказва се че най-полезно е излъчването от 9 микрона,
което се доближава в най-голяма степен до резонансната
честотност на водната молекула.
Когато инфрачервените вълни проникнат в кожата, те
влизат в контакт с водните молекули.
Възникналият резонанс подобрява кръвообращението и по този начин:
подсилва имунната система,
активира метаболизма.
подобрява снабдяването с кислород.

Действие на Патентованата лента
Активен кислород

О2

Кислородът е жизнено важен за
всички клетки и тъкани в
нашето тяло.

Увеличава значително въздушната пропускливост на
превръзката.
Увеличава достъпа на кислород.
Има дълготраен антибактериален ефект

Действие на Патентованата лента
Аниони

Анионът представлява йон, натоварен с
отрицателен заряд.
Получава се, когато
електронеутрален атом приеме
електрон(и) в електронната си обвивка

Съгласно норми на Световната Здравна Организация
В 1 куб.см въздух трябва да се съдържат около 2000 бр.
отрицателни йони.
Те попадат чрез процеса на дишане до кръвния поток и
осигуряват физическата основа на всички биохимични
процеси.

Действие на Патентованата лента
Аниони

Днес в откритите пространства
в градовете броят на отрицателните йони е
от 200 до 300,
в затворени пространства – под 100,
пред телевизорите и компютрите – равен
на нула.

Концентрацията на аниони в дамските превръзки
SHUYA е до 6100 отрицателни йони на куб.см.
Благодарение на голямата си концентрация те отстраняват
бактериите, микробите и алергените, неутрализират
неприятните миризми.
Имат противовъзпалителен и антибактериален ефект.

Иновативните,
високотехнологични дневни и нощни дамски превръзки
SHUYA се състоят от 8 слоя.
1. Тънка и мека памучна
повърхност - много бързо
абсорбиране за ултра комфорт.

2. Патентована лента с анионен чип с
активен кислород и инфрачервено
излъчване.

3. Въздушно пропусклив слой за
бързо извеждане на влажния въздух.
8. Лепяща лента по цялата
дължина – нетоксична и не
оставя следи.

7. Дишащ най-долен слой,
позволяващ преминаването
на въздух.

6. Въздушно пропусклив слой – за бързо
намаляване на влагата и топлината между
превръзката и кожата.

4. Свръхабсорбиращ и
задържащ влагата слой.

5. Уникална подплънка за
балансирано абсорбиране, без
изтичане встрани.

Действие на Патентованата лента
Мента и лавандула

Патентованата лента е с тъмно
зелен цвят и е обогатена с мента
и лавандула.

Екстрактите от мента и лавандула са равномерно
нанесени и:
неутрализират неприятните миризми,
създават чувство на свежест и комфорт.

Тест за проверка на качеството

Усетете комфорта!

Убедете се в способността да
абсорбира и да не допуска изтичане
настрани и в обратна посока

Проверете свойствата на
дишащия слой!

Особености на опаковката

Опаковката от алуминиево фолио е
устойчива на влага, плесен и
бактерии.
Дневни (10 бр.)
Нощни (8 бр.)
Ежедневни (30 бр.)
Капачето със стикер за лесно
отлепване и залепване гарантира
защита от проникване на външно
замърсяване.

Особености на опаковката

За удобство и хигиена всяка
превръзка е индувидуално
пакетирана в екологична опаковка.

Превръзките са с различна
форма и крилца.

Тест за самодиагностика

Всяка опаковка съдържа вагинална карта
– тест за самодиагностика на pH в
интимната област на жената.

При получаване на оцветяване, различно
от нормалното (Regular), обърнете се към
Вашия акушер-гинеколог.
Употреба преди и след използване на
дамските превръзки SHUYA.

Патентована лента
Синергично действие на активните съставки

Потискат развитието на вредните бактерии и стимулират
полезните, като предотвратяват вагинални възпаления.
Подобряват кръвообращението и подпомагат
естествената способност на женския организъм за
самоочистване.
Неутрализират неприятните миризми и създават
чувство на свежест.
Подобряват притока на кислород и подпомагат
имунната система.
Намаляват дискомфорта по време на
месечния цикъл.

Сертификати
за високи хигиенни стандарти
Основни принципи на интимната хигиена при жената
– антиалергичност, сухота, пропускане на въздух,
хигиеничност.
Компанията производител е сертифицирана по ISO 9001:2000
от Международната организация по стандартизация.
Стриктен качествен и микробиологичен контрол се извършва
на суровините и на всеки етап от производството, което е
напълно автоматизирано.
Компанията притежава и много други сертификати
и удостоверения.

12 важни причини да изберете
Дамски превръзки SHUYA
с активен кислород, аниони и инфрачервени лъчи

1. Патентованата лентичка съдържа аниони – 6100 отрицателни йони
на куб.см – най-висока концентрация в хигиенни продукти.
2. Патентованата лентичка съдържа активен кислород – отделя
равномерно кислород за дълготраен антибактериален ефект .
3. Патентованата лентичка съдържа инфрачервени лъчи – подобрява
кръвообращението, усвояването на кислород, подсилва
метаболизма.
4. Патентованата лентичка съдържа екстракт от мента и лавандула –
неутрализира неприятните миризми и придава чувство на свежест.
5. Патентован слой за насочване на течението и поддържане на суха
повърхност в близост до кожата.

12 важни причини да изберете
Дамски превръзки SHUYA
с активен кислород, аниони и инфрачервени лъчи
6. Притежават изключително висока степен на абсорбиране.
7. Специален слой с дишащ ефект.
8. Притежават специална залепваща лента за сигурност и
комфорт, като е лепилото и на хранителна основа, не е
токсично и не оставя следи.
9. Използван е чист и мек памучен материал - нерециклиран,
без избелване, без хлор. Биоразградим.
10. Всяка опаковка съдържа вагинална карта – тест за
самодиагностика на pH в интимната област на жената.
11. Опаковка от алуминиево фолио, устойчиво на влага,
плесен и бактерии.
12. Всяка превръзка е индивидуално пакетирана в екологична
опаковка.

За кого и защо са подходящи
дамските превръзки SHUYA:
За жените, които нямат проблеми – за да продължат да са здрави.
За жените, които имат проблеми – за да създадат предпоставка да
не ги усложняват или да ги намалят.
За жените, които са родили или са претърпели гинекологична
интервенция – за максимална хигиена в периода на възстановяване.
За младите дами - за да започнат грижата за интимната си хигиена
с най-доброто качество и да регулират цикъла си.

За по-зрелите дами - защото всяка жена заслужава продукти за
интимна хигиена с най-доброто качество.
За «онези дни» – за комфорт, чистота и здраве.
За всички останали дни – за здраве, свежест, комфорт и
предпазване от замърсяване от околната среда.

За кого и защо са подходящи
дамските превръзки SHUYA:
За здраве и комфорт, защото:
Жените имат нужда от превръзки за «онези дни» средно 30 – 40
години от живота си.

За целия си живот всяка жена използва над 15 000 бройки.
Всички жени заслужават да здрави и да се чувстват комфортно
през менструалния си период и останалите дни от месеца.

