
Podpaski Higieniczne 
z Aktywnym Tlenem i Jonami Ujemnymi

Podwójna Pielęgnacja, Podwójny Komfort

Sprawia, że jesteś zrelaksowana, zdrowa 

i piękna!



Zagrożenia podczas menstruacji

Według WHO, 63 % chorób ginekologicznych spowodowane jest używaniem podpasek

o niskiej jakości

• Podczas menstruacji kobiety są bardziej podatne na zakażenia

• Osłabiona odporność może prowadzić do infekcji, które mogą

przekształcić się w poważne zagrożenia dla zdrowiaprzekształcić się w poważne zagrożenia dla zdrowia

Wybór odpowiednich podpasek higienicznych jest niezbędny dla zdrowia i

dobrego samopoczucia!



Komfort & Ochrona

Kroki umożliwiające wybór najlepszych, zapewniających komfort i 
ochronę podpasek higienicznych

Krok 1: Spójrz na opakowanie

Krok 2: Sprawdź jak miękki jest produkt

Krok 3: Sprawdź podpaskę pod kątem chłonności, 
cofania się wydzieliny oraz wycieków po bokach

Krok 4: Sprawdź dolną warstwę podpaski pod 
kątem przepuszczalności powietrza
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Niezbędna wiedza

• Podpaski AiRiZ z aktywnym tlenem i jonami ujemnymi hamują rozwój  szkodliwych 

bakterii oraz chronią pożyteczne bakterie.

•Podpaski wspomagają ochronę naturalnej zdolności organizmu kobiety do 

oczyszczania się, dodają energii poprzez czysto fizyczne działanie, nie zawierają 

żadnych leków ani składników chemicznych, nie powodują efektów ubocznych.

Wszystko zależy od poziomu aktywnego tlenu i jonów ujemnych

żadnych leków ani składników chemicznych, nie powodują efektów ubocznych.

Dzięki podpaskom higienicznym AiRiZ nie musisz już czuć zmęczenia i dyskomfortu 

w czasie, w którym potrzebujesz najlepszej pielęgnacji!



Niezbędna wiedza

Znaczenie jonów ujemnych - anionów

• Aniony to pozbawione zapachu i smaku, niewidoczne cząsteczki.

• Mają szczególne znaczenie dla ludzkiego zdrowia i nazywane są „witaminami

z powietrza”.

• Mają potężną moc zwalczania drobnoustrojów i bakterii; im wyższe stężenie

jonów ujemnych w powietrzu, tym mniejsza ilość drobnoustrojów.jonów ujemnych w powietrzu, tym mniejsza ilość drobnoustrojów.

• Gdy stężenie anionów wzrasta powyżej 5000/cm3, ludzki organizm wykazuje

zwiększoną odporność, zdolność zwalczania stanów zapalnych i bakterii oraz

lepiej reguluje ciśnienie krwi.

Our health depends directly on Anions in our surroundings! 



8 Efektów

8 Efektów dzięki czysto fizycznym procesom
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8 Efektów

Sprawia, że jesteś zrelaksowana, zdrowa i piękna!



8 Warstw Ochronnych

8 Warstw ochronnych o wyjątkowej strukturze

1 warstwa:   Cienka warstwa jedwabiu i miękkiej bawełny umożliwia szybsze 
wchłanianie wydzieliny
2 warstwa :  ‘Aktywny tlen i jony ujemne
3 warstwa :   Air permeable layer that allow diffusion of water molecules
4 warstwa :   Superchłonna warstwa zatrzymująca wilgoć
5 warstwa :   Unikalna i ekskluzywna warstwa, zapewniająca odpowiednie 5 warstwa :   Unikalna i ekskluzywna warstwa, zapewniająca odpowiednie 
wchłanianie
6 warstwa :   Warstwy przepuszczające powietrze
7 warstwa :   Oddychająca dolna warstwa
8 warstwa :   Pasek kleju nałożony na całą długość podpaski

Dla Twojego komfortu i wygody ruchu!



Unikalne Zalety

10 Unikalnych Zalet Podpasek Higienicznych AiRiZ

1. Opatentowany wkład anionowy, wydzielający do 6100 jonów 

ujemnych/cm3. Jest to najwyższe stężenie anionów w podpaskach higienicznych.

2. Opatentowana formuła aktywnego tlenu pomaga zachować poczucie świeżości  i 

czystości. Główne funkcje to działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i poprawa 

metabolizmu

3. Innowacyjna część chłonna z cienką warstwą jedwabiu oraz cienką warstwą 

bawełny umożliwia wchłanianie wydzieliny trzykrotnie szybciej niż w przypadku 

zwykłych podpasek

4. Opatentowana warstwa odprowadzająca wydzielinę z unikalnymi otworkami w 

kształcie lejka umożliwia szybsze wchłanianie i zapobiega cofaniu się płynu



Unikalne Zalety

6.  Opatentowana karta samobadania dla kobiet, którą dla Twojej ochrony zapewnia 

10 Unikalnych zalet podpasek higienicznych AiRiZ

5. Opatentowana, opracowana naukowo struktura dolnej części podpaski, 

pokryta warstwą kleju na całej długości. Bezpieczniejsza i bardziej komfortowa 

w dzień, w nocy oraz podczas uprawiania sportu. Zastosowano klej nadający 

się do kontaktu z żywnością, nietoksyczny i pozbawiony nawet śladowych ilości 

niepożądanych substancji.

6.  Opatentowana karta samobadania dla kobiet, którą dla Twojej ochrony zapewnia 

tylko AIRIZ

7. Czysty, miękki, delikatny materiał bawełniany, nie bielony i całkowicie pozbawiony 

chloru. W 100% naturalny, ulegający biodegradacji i antyalergiczny

8.   Aktywny tlen i aniony utrzymują prawidłowy poziom pH

9.   Wykonane z folii aluminiowej opakowanie jest odporne na działanie wilgoci i pleśni

10.  Przyjazne dla środowiska opakowanie pojedynczych podpasek



Cechy

Cechy podpasek higienicznych z tlenem i jonami ujemnymi

1. Suche, przepuszczające powietrze, zapobiegające 
przeciekaniu

2. Działanie przeciwbakteryjne i dezodoryzujące dzięki 2. Działanie przeciwbakteryjne i dezodoryzujące dzięki 
czysto fizycznym procesom

3. Bardzo skuteczne i superchłonne elementy wkładu

5. Opatentowana karta samobadania kobiet 



Niezbędna wiedza

Podpaski higieniczne na dzień (10 szt.) 

Miękka i cienka warstwa bawełny zapewnia poczucie komfortu i 
wchłania wydzielinę trzykrotnie szybciej. Ultracienka i superchłonna 
struktura zapewnia wyjątkowe bezpieczeństwo, komfort i czystość.

Podpaski higieniczne na noc (8 szt.)Podpaski higieniczne na noc (8 szt.)

Bardzo długi i zgodny z anatomią kształt podpaski na noc gwarantuje 

dobry, całonocny sen. Podpaska jest superchłonna i ultracienka, dzięki 

czemu zapewnia komfort i zapobiega przeciekaniu.

Wkładki higieniczne (30 szt.)

Idealne dla zapewnienia czystości i higieny osobistej na co dzień. 
Supermiękka wkładka zapewnia świeżość i komfort.



Zalety

Podpaski i wkładki higieniczne AiRiZ Inne

Opatentowany wkład anionowy, wydzielający do 6100 jonów 
ujemnych/cm3. Jest to najwyższe stężenie anionów w podpaskach
higienicznych.

Maksymalna podana do tej pory liczba jonów 

ujemnych innych marek to 5800/ cm3 

Jedyny produkt dostępny w sprzedaży bezpośredniej w Chinach 

posiadający unikalny dodatek wydzielanego równomiernie 

aktywnego tlenu.

Żadna inna marka tego nie zapewnia

Miękka i komfortowa warstwa  bawełny  umożliwia wchłanianie

wydzieliny trzykrotnie szybciej niż w przypadku zwykłych podpasek 

higienicznych.

Szorstkie warstwy bawełny umożliwiają  wchłanianie

wydzieliny tylko dwa razy szybciej 

higienicznych

Unikalne lejkowate  kształty warstwy umożliwiają szybsze 

wchłanianie i zapobiegają cofaniu się płynu.

Wchłaniają do 120 ml. 

Maksymalne wchłanianie 80ml 

Opatentowana karta samobadania dla kobiet, którą dla Twojej 

ochrony zapewnia tylko AIRIZ

Żadna inna marka tego nie zapewnia

Opatentowany spray  aktywnego tlenu Inne produkty mają tylko częściowo aktywny spray 

tlenu

Przyjazne dla środowiska opakowanie pojedynczych podpasek Niewygodne i nie ekologiczne opakowanie

Czysty, miękki, delikatny materiał bawełniany, nie bielony i 
całkowicie pozbawiony chloru. W 100% naturalny, ulegający 
biodegradacji i antyalergiczny

Inne firmy używają bawełny bielonej

Struktura dolnej części podpaski pokryta warstwą kleju na całej 

długości sprawi, że będziesz czuć się bardziej komfortowo w dzień, 

w nocy oraz podczas uprawiana sportu

Częściowo nałożony klej powoduje przesuwanie się 

podpaski



Pielęgnacja podczas menstruacji 

Suplementy diety Kosmetyki pielęgnacyjne
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