
Tampoane absorbante cu oxigen activ
și ioni negativi

Mai multă grijă, mai mult confort

Pentru a fi relaxată, sănătoasă și frumoasă!



Vulnerable during menstruations

63% dintre bolile ginecologice sunt cauzate de
tampoanele absorbante de calitate slabă.

Alegerea tampoanelor absorbante potrivite este extrem de importantă 
pentru sănătatea și confortul dumneavoastră!

• Femeile sunt vulnerabile la infecții genitale în perioada
delicată.

• Imunitatea scăzută din această perioadă poate favoriza
apariția unor infecții ce pot evolua în complicații cu risc major
pentru sănătate.

Presenter
Presentation Notes
Un mediu umed reprezintă locul perfect pentru dezvoltarea bacteriilor. În astfel de condiţii, femeile aflate în perioada menstruală sunt vulnerabile în faţa inflamaţiilor sau infecţiilor, dacă nu se îngrijesc corespunzător. Conform medicilor specialişti în obstetrică şi ginecologie, multe paciente suferă din cauza bolilor de natură ginecologică provocate de utilizarea defectuoasă a tampoanelor igienice. Se recomandă folosirea absorbantelor cu suprafaţă din bumbac, deoarece acesta are o capacitate mai mare de absorbţie şi oferă mai mult confort. Tampoanele parfumate şi cele fabricate din materiale sintetice ar trebui evitate. Tampoanele igienice trebuie schimbate cât mai des în perioada menstruală, pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor. Conform unui raport publicat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 80% dintre femeile din întreaga lume suferă din cauza afecţiunilor ginecologice, iar 63% dintre aceste afecţiuni sunt cauzate de calitatea slabă a absorbantelor igienice. Fluxul de sânge din perioada menstruală este un mediu perfect pentru dezvoltarea bacteriilor. În condiţii de umiditate şi căldură, bacteriile încep să se dezvolte pe absorbantele igienice după 15-18 minute de folosire. În plus, femeile sunt slăbite fizic în această perioadă. Aşadar, sunt vulnerabile la infecţiile provocate de bacterii şi contactează foarte uşor afecţiuni ginecologice. Pe durata vieţii, o femeie ajunge să folosească absorbante igienice timp de 30-40 de ani. Folosirea pe termen lung a unor tampoane de proastă calitate va cauza infecţii ce pot evolua înspre probleme grave de sănătate.



Confort și protecție
4 pași pentru alegerea celor mai bune absorbante,
pentru confortul și protecția dumneavoastră:

Pasul 1: Analizați ambalajul

Pasul 2: Verificați cât de moale este materialul

Pasul 3: Verificați gradul de absorbție, scurgerile laterale

Pasul 4: Verificați stratul de bază al absorbantului,
pentru a vedea dacă permite circulația aerului

Presenter
Presentation Notes
Paşi de urmat pentru alegerea celor mai bune absorbante igienice, pentru confortul şi protecţia dumneavoastră:Pasul 1: Observaţi cu atenţie ambalajulVerificaţi ambalajul exterior, pentru a vedea dacă este din folie de aluminiu. Acest tip de ambalaj păstrează nivelul normal de umiditate şi este antibacterian. Verificaţi, de asemenea, dacă este uşor de deschis şi sigilat. Acest lucru asigură protecţie împotriva pătrunderii bacteriilor şi ciupercilor şi previne contaminările colaterale. Pasul 2: Analizaţi cât de moale este materialul din care sunt fabricate.Absorbantele igienice de calitate folosesc bumbac natural foarte moale, delicat cu pielea. Pasul 3: Verificaţi gradul de absorbţie, precum şi scurgerile lateraleTurnaţi circa 50 ml de apă pe suprafaţa tamponului, apoi observaţi cât de rapid este absorbită. Presaţi uşor, cu un şerveţel de hârtie, suprafaţa tamponului; dacă şerveţelul este uscat, înseamnă că tamponul are un grad ridicat de absorbţie şi nu permite scurgeri laterale. Pasul 4: Verificaţi stratul de bază al absorbantului, pentru a vedea dacă permite circulaţia aerului.Turnaţi apă fiartă într-un pahar, acoperiţi paharul cu stratul de bază detaşat de pe tampon, apoi puneţi un alt pahar transparent cu gura în jos, peste celălalt pahar. După un minut sau două, dacă apar aburi în paharul de sus, înseamnă că absorbantul este de calitate şi permite circulaţia aerului.



Tampoane absorbante cu oxigen activ
și ioni negativi

Mai multă grijă, mai mult confort

Pentru a fi relaxată, sănătoasă și frumoasă!

Presenter
Presentation Notes
Toate fiinţele vii de pe pământ se află în strânsă conexiune cu „oxigenul activ” şi „ionii negativi”.Cipul patentat cu anioni din componenţa absorbantelor igienice AiRiZ eliberează până la 6.100 de ioni negativi/cm3. Este cea mai ridicată concentraţie de anioni ce se regăseşte în absorbantele igienice. Ionii negativi reduc în mod eficace rata de supravieţuirii şi multiplicării bacteriilor de pe absorbantele igienice şi stimulează imunitatea, menţinând sănătatea fizică a femeilor. Ionii negativi vor pătrunde din vagin spre uter, ameliorând circulaţia sangvină. Formula pe bază de oxigen activ sporeşte considerabil permeabilitatea absorbantelor igienice şi creşte rata schimburilor de oxigen. Acest lucru inhibă dezvoltarea bacteriilor. Menta, adăugată în formula produsului datorită aromei proaspete, vă menţine starea de bine şi ameliorează iritaţiile. 



• Tampoanele absorbante AiRiZ cu oxigen şi ioni negativi combină oxigenul activ cu
anionii pentru a inhiba dezvoltarea bacteriilor dăunătoare şi a proteja bacteriile
benefice.

• Acest fapt ajută la menţinerea eficace a capacităţii naturale de curăţare a femeii,
protejează imunitatea, vă ajută să vă menţineţi energia, nu conţine substanţe
chimice nocive şi nu prezintă efecte secundare.

Cu absorbantele igienice AiRiZ nu vă veţi mai simţi obosite şi lipsite de energie în
acea perioadă a lunii în care aveţi cea mai mare nevoie de îngrijire!

Nivelurile de ioni negativi și oxigen activ sunt esențiale:

Informații relevante



Our health depends directly on Anions in our surroundings! 

Informații relevante

Importanța ionilor negativi, cunoscuți ca și anioni:

• Anionii sunt molecule invizibile și inodore.
• Prezintă o importanţă aparte pentru sănătate, fiind denumiți şi „vitamina

aerului”.
• Pot distruge germenii şi bacteriile; cu cât e mai ridicată concentraţia de ioni

negativi din aer, cu atât este mai scăzut nivelul de germeni.
• În cazul în care concentrația de ioni negativi depăşeşte 5.000/cm3, corpul căpătă

abilităţi imunitare, antiinflamatorii şi antibacteriene crescute, precum şi o mai
bună capacitate de reglare a presiunii sanguine.
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8 efecte

8 efecte benefice

Pentru a fi relaxată, sănătoasă și frumoasă!

8 efecte cu acțiune imediată

Presenter
Presentation Notes
Prin adoptarea tehnicii avansate ce are la bază dublul cip, absorbantele igienice AiRiZ combină cu succes oxigenul activ cu ionii negativi, ce stimulează circulaţia sangvină şi accelerează metabolismul. Formula cu oxigen activ poate să amelioreze în mod semnificativ gradul de permeabilitate a aerului a tampoanelor igienice, să accelereze circulaţia aerului, să crească eficienţa ratei de schimb a oxigenului, să distrugă bacteriile dăunătoare, să menţină senzaţia de curăţenie şi să întărească imunitatea. Conform cercetărilor, nivelurile de oxigen şi anioni din sânge au o influenţă directă asupra metabolismului. Nivelurile crescute de oxigen şi de anioni ajută la o mai bună absorbţie a nutrienţilor, la eliminarea deşeurilor şi purificarea sângelui. Totodată, menţin funcţionarea normală a glandelor endocrine şi păstrează secreţiile hormonale la niveluri normale, prin ajustarea pH-ului sângelui şi prin ameliorarea activităţii celulare. Ionii negativi vor pătrunde din vagin spre uter, ameliorând circulaţia sangvină.



8 Straturi protectoare, un design unic
Stratul 1: Suprafaţă absorbantă din fire de mătase şi bumbac moale
Stratul 2: Cip cu oxigen activ şi ioni negativi
Stratul 3: Strat permeabil ce permite circulația aerului și difuzia moleculelor de apă
Stratul 4: Strat super absorbant şi păstrează lichidul în interior
Stratul 5: Suprafaţă unică, concept exclusiv, pentru o absorbţie echilibrată
Stratul 6: Strat permeabil pentru aer
Stratul 7: Strat ce permite circulaţia liberă a aerului
Stratul 8: Bandă adezivă uşor de utilizat, non-toxică şi fără reziduuri

Pentru confort și libertate de mișcare

8 straturi protectoare

Presenter
Presentation Notes
Primul strat: Suprafaţa absorbantă din fire de mătase şi bumbac moale permite o absorbţie de trei ori mai rapidă decât în cazul tampoanelor obişnuite. Al 2-lea strat: Cipul cu oxigen activ şi ioni negativi oferă beneficii antibacteriene, germicide şi pentru sănătate, printr-un proces complet natural. Al 3-lea strat: Lasă aerul să circule şi permite transformarea moleculelor de apă în stare gazoasă, pentru a elimina rapid umiditatea. Al 4-lea strat: Este super absorbant şi păstrează lichidul în interior. Al 5-lea strat: Suprafaţă unică şi exclusivă, pentru o absorbţie echilibrată, ce previne scurgerile prin părţile laterale. Al 6-lea strat: Lasă aerul să circule şi permite transformarea moleculelor de apă în stare gazoasă, pentru a reduce rapid umiditatea şi căldura acumulată între tampon şi piele. Al 7-lea strat: Permite circulaţia liberă a aerului. Al 8-lea strat: Bandă adezivă uşor de utilizat, non-toxică şi fără reziduuri.



1. Cip patentat cu anioni poate elibera până la 6.100 de ioni negativi/cm3.
Este cea mai mare concentraţie de anioni prezentă în tampoanele absorbante.

2. Ingredientul unic al produsului, oxigenul activ, păstrează pentru mult timp senzaţia 
de prospeţime şi starea de bine, având efecte antibacteriene şi germicide dovedite și 
de durată.

3. Stratul absorbant inovator cu fire de mătase şi bumbac moale permite o absorbţie 
de trei ori mai rapidă a lichidului decât în cazul tampoanelor clasice.

4. Stratul patentat de scurgere a lichidului, cu formă unică şi găuri în formă de pâlnie 
pentru o absorbţie mai rapidă, previne scurgerea în lateral a lichidului.

5. Design-ul ştiinţific patentat cu bandă adezivă. Mai multă siguranţă şi mai mult 
confort pentru întreaga zi, utilizare sigură noaptea şi atunci când faceţi sport. 
Adezivul este non-toxic şi nu lasă reziduuri.

Beneficii unice

Cele 10 beneficii unice ale tampoanelor absorbante AiRiZ:



Beneficii unice

Cele 10 beneficii unice ale tampoanelor absorbante AiRiZ:

6. Card patentat de examinare individuală pentru femei, oferit exclusiv de ARIZ.

7. Material din bumbac pur, moale şi delicat, nesupus unor procese de înălbire şi 
complet lipsit de clor. 100% natural, biodegradabil şi antialergic.

8. Oxigenul activ şi anionii menţin echilibrul pH-ului.

9. Ambalajul din folie de aluminiu păstrează nivelul de umiditate necesar al produsului 
și îl protejează de germenii externi.

10. Ambalaj individual şi prietenos cu mediul, pentru fiecare tampon absorbant.



1. Se mențin uscate, permit circulația aerului și
împiedică scurgerea lichidului;

2. Proprietăți antibacteriene și odorizante, datorate
unor procese fizice și nu chimice;

3. Agenți de absorbție puternici și foarte eficace;

4. Asigură standarde înalte de igienă;

5. Card patentat de examinare individuală a sănătății
femeii

Caracteristici

Caracteristicile absorbantelor cu oxigen activ și ioni negativi:

Presenter
Presentation Notes
Caracteristicile absorbantelor cu oxigen şi ioni negativi Uscate, permit circulaţia aerului şi împiedică scurgerea lichiduluiStratul de la suprafaţă este conceput în aşa fel încât să menţină pielea uscată şi să asigure confortul. Agenţii puternici de absorbţie din stratul de mijloc coagulează lichidul şi elimină senzaţia de lipicios. Absorbantele şi tampoanele zilnice au straturi care permit circulaţia aerului, pentru a menţine senzaţia de uscat şi proaspăt. Proprietăţi antibacteriene şi odorizante, printr-un proces pur fizicMiezul de oxigen şi ioni negativi din absorbantele igienice AIRIZ poate elibera cea mai mare cantitate de oxigen şi ioni negativi, cu efecte antibacteriene, antiinflamatorii, odorizante şi germicide. Agenţi de absorbţie puternici şi foarte eficaceStratul absorbant este realizat din agenţi foarte puternici şi eficace, precum şi din materiale ce împiedică scurgerea. Când lichidul intră în contact cu stratul, este absorbit şi menţinut înăuntru. Realizat pe baza unor standarde înalte de igienă Menţinerea senzaţiei de uscat, circulaţia aerului şi curăţenia sunt cele trei principii fundamentale ale sănătăţii femeilor. Producţia este realizată sub control strict al materiilor prime, cu ajutorul unor facilităţi complet automate, conform certificării ISO9001:2000 în domeniul managementului calităţii. Card patentat de examinare individuală pentru femeiAcest card pentru testare individuală este special conceput pentru examinarea sănătăţii părţilor intime la femei. Pentru o verificare rapidă, dispuneţi o cantitate mică de secreţie vaginală pe indicatorul de măsurare al cardului. În 30 de secunde, culoarea de pe indicator se schimbă şi poate fi comparată cu tabelul de culori de pe card, pentru interpretarea rezultatelor.



Tampoane absorbante pentru zi (10 bucăți) 
Absorb lichidul de 3 ori mai rapid. Design-ul ultra-subţire şi super-
absorbant, ce păstrează lichidul în interior, previne accidentele, 
asigură confort şi curăţenie.

Tampoane absorbante pentru noapte (8 bucăți)
Tampoanele destinate utilizării în timpul nopţii sunt mai lungi şi au o 
formă care respectă linia corpului, pentru a vă asigura un somn fără 
griji. Sunt super-absorbante şi foarte subţiri, pentru confort sporit şi 
pentru a preveni scurgerile.

Tampoane absorbante tanga (30 bucăți)
Sunt ideale pentru asigurarea zilnică a curăţeniei şi igienei personale. 
Menţin prospeţimea şi confortul pe durata întregii zile.

Informații relevante

Presenter
Presentation Notes
Datorită beneficiilor unice pentru sănătate ale oxigenului şi ionilor negativi, aceste produse pot fi de asemenea utilizate pentru menţinerea igienei în caz de infecţie urinară, incontinenţă sau în orice alt moment în care se doreşte menţinerea igienei personale.



Tampoanele absorbante AiRiZ Produsele altor mărci
Cipul patentat cu anioni din absorbantele igienice AiRiZ eliberează 
până la 6.100 de ioni negativi/cm3. Acesta este cea mai ridicată 
concentraţie de anioni existentă în tampoanele igienice.

Concentrația maximă, pretinsă dar nedovedită, a altor 
mărci, 5.800 ioni negativi/cm3.

Ingredient unic - oxigenul activ! Singurul produs din categorie ce 
conține acest ingredient, oferit de o companie chineză de MLM.

Nicio altă marcă nu oferă o asemenea caracteristică.

Suprafaţa moale şi subţire din bumbac asigură confortul şi 
absoarbe lichidul de trei ori mai rapid.

Suprafața din bumbac este aspră, cu o capacitate de 
absorbție mai redusă.

Stratul patentat de scurgere a lichidului, cu găuri în formă de pâlnie 
pentru o absorbţie mai rapidă, previne scurgerea în lateral a 
lichidului. Limita maximă de absorbție pentru AiRiZ – 120 ml.

Limita maximă de absorbție pentru alte mărci – 80 ml.

Strat absorbant, ce permite absorb ția rapidă și retenția lichidului, 
patent exclusiv al AiRiZ.

Nicio altă marcă nu oferă o asemenea caracteristică.

Card patentat de examinare individuală pentru sănătatea femeii, 
oferit exclusiv de AiRiZ.

Nicio altă marcă nu oferă o asemenea caracteristică.

Strat uniform de oxigen activ - efecte antibacteriene şi germicide 
de durată.

Strat neuniform sau par țial de oxigen activ.

Ambalaj individual, realizat din materiale ecologice. Ambalaj non-individual, neigienic și neecologic.

Material din bumbac pur, moale şi delicat, nesupus unor procese 
de înălbire şi complet lipsit de clor. 100% natural, biodegradabil şi 
antialergic.

Mărcile concurente folosesc bumbac procesat chimic.

Bandă adezivă non-toxică și antialergică, sigur de utilizat în orice 
împrejurare, inclusiv în timpul activită ților sportive.

Bandă adezivă parțială, ce permite absorbantului să se 
deplaseze.

Avantaje



Suplimente alimentare Înfrumusețare

Îngrijire în perioada menstruală

Presenter
Presentation Notes
Fortifierea sistemului imunitar şi relaxarea în timpul menstruaţiei sunt foarte importante pentru sănătatea femeilor. Gama TIENS conţine suplimente alimentare excelente pentru femei. Produsele pe bază de calciu, Healthy comeliness, Uleiul de primulă pot întări sistemul imunitar, echilibra hormonii şi pot avea efecte anti-îmbătrânire şi antioxidante.Gama Prime U este realizată pe baza unor esenţe vegetale naturale care pot hrăni, hidrata, stimula circulaţia sangvină şi vă pot menţine relaxate şi frumoase!



Tampoane absorbante cu oxigen activ
și ioni negativi

Mai multă grijă, mai mult confort

Pentru a fi relaxată, sănătoasă și frumoasă!

Presenter
Presentation Notes
O femeie foloseşte absorbante igienice timp de 30 – 40 de ani din viaţă.Fiecare femeie foloseşte, de-a lungul vieţii, aproximativ 15.000 de tampoane igienice.Absorbantele igienice AiRiZ nu doar vă menţin sănătatea, ci vă ajută să treceţi mai uşor şi mai confortabil prin perioadele menstruale.
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