Hygienické vložky AIRIZ
s aktivním kyslíkem a negativními ionty
• Hygienické vložky AiRiZ s aktivním kyslíkem a negativními ionty kombinují účinky aktivního kyslíku a aniontů, které zabraňují
množení škodlivých bakterií a chrání bakterie zdraví prospěšné .
• Tím vložky účinně pomáhají udržovat přirozené prostředí ženy a její přirozenou schopnost samočištění, podporovat imunitu a
dodávat energii. Neobsahují žádná farmaceutika ani chemikálie a nemají žádné vedlejší účinky.
63% gynekologických nemocí je podle WHO způsobeno užíváním nekvalitních vložek
• Ženy jsou během této doby náchylné k infekcím
• Oslabená imunity může vést k infekcím, které se mohou stát velmi vážou zdravotní hrozbou!

Vyberte si ze tří druhů kvalitních hygienických vložek AIRIZ:
1. Hygienické vložky pro denní použití (10 kusů)
Měkký bavlněný povrch je příjemný a absorbuje tekutinu třikrát rychleji. Ultra tenké a super absorpční jádro uzavírá tekutinu uvnitř.
2. Hygienické vložky pro noční použití (8 kusů)
Tělo kopírující noční vložky jsou navrženy pro Váš klidný spánek. Vložka je navržena pro Vaše pohodlí, zamezuje zpětnému
prosakování.
3. Slipové vložky (30 kusů)
Ideální pro každodenní nošení a osobní hygienu. Extra jemná slipová vložka Vám dodá stálý pocit svěžesti a pohodlí.
V balení dámských hygienických vložek AIRIZ navíc objevíte patentovanou testovací kartu s indikátorem pro účely samovyšetření
zdravotního stavu v oblasti intimních partií. Pro rychlé otestování kápnete vzorek vaginálního sekretu na indikátor na testovací
kartě. Za 30 sekund odečtete výsledek testu a porovnáte barevné změny na indikátoru s barevnou tabulkou uvedenou na kartě.

Význam negativních iontů:
➢
➢
➢
➢

Anionty jsou neviditelné molekuly bez chuti a bez zápachu
Mají zvláštní význam pro lidské zdraví a jsou známé jako tzv. Vitamíny vzduchu.
Mají schopnost zabíjet bakterie. Čím je koncentrace negativních iontů ve vzduchu vyšší, tím je nižší počet bakterií.
Obsah aniontů v prostředí vyšší než 5000/cm3 zlepšuje imunitní systém lidského těla, působí proti vznikům zánětů a
rozmnožování škodlivých bakterií a reguluje krevní tlak.

8 účinků dosáhnutých čistě fyzikálními procesy:
✔
✔
✔
✔
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Zmírnění únavy
Protizánětlivé působení
Regulace krevního tlaku
Neutralizace pachů
Ničení bakterií
Posílení imunity
Zlepšení hormonální rovnováhy
Podpora metabolismu
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8 ochranných vrstev a jedinečný design
1. vrstva: Tenká, hedvábně jemná vrstva s rychlou absorpční schopností
2.vrstva: Čip s aktivním kyslíkem a negativními ionty
3.vrstva: Prodyšná vrstva umožňující pronikání vodních molekul
4.vrstva: Super savá, tekutinu pohlcující vrstva
5.vrstva: Jedinečná vatová vycpávka pro rovnoměrné vstřebávání tekutiny
6.vrstva: Prodyšná vrstva
7.vrstva: Spodní vrstva, která umožňuje volné proudění vzduchu
8.vrstva: Snadno snímatelný lepící proužek

10 výhod hygienických vložek AiRiZ:
1. Patentovaný aniontový čip může uvolnit až 6100 negativních iontů/cm3. To je nejvyšší koncentrace aniontů v hygienických
vložkách.
2. Patentovaná formule aktivního kyslíku je rozprášena rovnoměrně a obsahuje výtažek levandule a máty. Jejími hlavními funkcemi
jsou protizánětlivost, protibakteriálnost a podpora metabolismu.
3. Zcela nová absorpční vrstva s tenkým, hedvábně jemným a měkkým bavlněným povrchem umožňuje tekutinu vstřebávat až
třikrát rychleji než běžné hygienické vložky.
4. Patentovaná tekutinu odvádějící vrstva s absorpčními póry ve tvaru trychtýřků pro rychlejší vstřebávání zabraňuje zpětnému
průsaku tekutiny .
5. Patentovaný design vložky s lepícím proužkem po celé její délce je bezpečnější a pohodlnější nejen pro denní či noční užívání, ale i
při sportu. Použité lepidlo na samolepící pásce je netoxické, neulpívá na prádle a splňuje normy pro použití v potravinářství.
6. Patentovaná ženská samovyšetřovací karta je poskytována pro Vaši péči jedině u vložek AiRiZ!!!
7.Čistý, měkký, jemný, přírodní bavlněný materiál. Nebělený a bez jakéhokoli obsahu chloru. 100% přírodní, biologicky rozložitelný,
antialergenní.
8. Aktivní kyslík a anionty udržují pH v rovnováze.
9. Obal z potravinářské hliníkové fólie, která je nepropustná a odolná vůči vlhku i plísním.
10. Praktické balení po jednotlivých kusech zaručuje pohodlí a je zároveň šetrné k životnímu prostředí .

Desatero pro srovnání hygienických vložek AIRIZ s ostatními značkami:
1. Patentovaný aninotový čip, který může uvolnit až 6100 negativních iontů/cm3. To je nejvyšší koncentrace aniontů v hygienických vložkách.
✗
Jiné značky slibují nejvýše 5800 aniontů/cm3.
2. Jedinečná přísada aktivního kyslíku!
✗
To nemá žádná jiná značka.
3. Jemná a příjemná bavlněná vrstva s 3x účinnější absorpcí!
✗
U jiných vložek drsný povrch bavlny, absorpce jen dvakrát silnější.
4. Jedinečná trychtýřkovitá vrstva pro vstřebávání tekutiny a jejímu zpětnému průsaku. Vložky AiRiZ mohou vstřebat až 120 ml.
✗
Ostatní vložky vstřebávají maximálně 80 ml.
5. Jedinečný design vložek AiRiZ zaručuje rychlé vstřebání tekutiny a její uzamčení uvnitř vložky.
✗
To nenajdete u žádné jiné značky.
6. Jen AIRIZ nabízí jako součást balení i samovyšetřovací kartu!!!
✗
To nemá žádná jiná značka.
7. Patentovaný rozprašovač aktivního kyslíku.
✗
Jiné produkty mají jen částečný rozprašovač.
8. Pohodlné balení jednotlivých kusů je i ekologické.
✗
Balení bývá složité a neekologické
9. Čistý, jemný a nebělený bavlněný materiál, který neobsahuje žádný chlor. 100% přírodní, biologicky odbouratelný a antialergický.
✗
Ostatní značky používají vybělenou bavlnu.
10. Lepící proužek po celé délce vložky zaručuje pohodlí během dne, noci i sportu.
✗
Proužky, které nebývají po celém povrchu, způsobují, že se vložka pohybuje.

S dámskými hygienickými vložkami AiRiZ se už nebudete cítit unavená a vyčerpaná ani v období, kdy
potřebujete tu nejlepší péči!!!
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