
共存、共担、共享

1. Moterims šis laikotarpis ir viskas, kas 

su juo susiję, yra nepatogu.

2. Statistika skelbia, kad per metus į 

šiukšlynus išmetama apie 7 milijardų 

panaudotų tamponų ir apie 13 milijardų 

panaudotų įklotų.

3. Moteriškų ligų atsiradimui didelės įtakos 

turi naudojamos higienos priemonės.

Moteriški higieniniai

įklotai – gana nepatogi

tema
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Kas žino, iš ko 

gaminami populiarūs 

moteriški higienos 

įklotai ir tamponai

Dauguma rinkoje parduodamų higieninių įklotų ir tamponų yra 

gaminami naudojant plastiką, naftos chemijos produktus, 

superabsorbentus, polimerus, viskozę, geriausiu atveju chemiškai 

apdorotą celiuliozę.

?
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Pati medvilnė išmesta 

suyra visiškai, įklotų 

atveju lieka tik plona 

nuo neperšlapimo 

sauganti juostelė – taigi 

nesuyra tik 1-10% 

gaminio.

Įprastinių įklotų ir

tamponų atveju

proporcijos yra

priešingos – nuo 90 

iki 100% gaminio lieka

gulėti žemėje arba 

plaukioti vandenyje.



Higieniniai įklotai AiRiZ

su aktyviuoju deguonimi

ir anijonais



AiRiZ – pažangus sprendimas

• Per savo gyvenimą moteris sunaudoja apie 

15 000 vienetų higieninių įklotų. 

• PSO duomenimis 80 % pasaulio moterų 

susiduria su ginekologinėmis problemomis.

• 63 % šių susirgimų sukelia nekokybiškų 

higieninių įklotų naudojimas.

Higieniniai įklotai AiRiZ su aktyviuoju deguonimi

ir anijonais yra sukurti, kad būtų užkirstas kelias

daugintis kenksmingoms bakterijoms ir

apsaugotos naudingos bakterijos.



AiRiZ – pažangus sprendimas

• Anijonai dar vadinami „oro vitaminais“, nes 

itin veiksmingai naikina mikrobus bei 

bakterijas.  Kuo daugiau neigiamai įkrautų 

jonų yra ore, tuo mažiau jame mikrobų.

• Anijonų sluoksnis, esantis AiRiZ įklotuose, 

išskiria iki 6100 neigiamo krūvio jonų 

kubiniame centimetre – tai viena didžiausių 

anijonų koncentracija, naudojama 

higieniniuose įklotuose. Šis sluoksnis gali 

padėti stiprinti organizmo atsparumą 

bakterijoms, pašalinti nemalonų kvapą bei 

palengvinti įtampos ir nuovargio pojūtį, kad 

šiomis dienomis moteris jaustųsi 

komfortiškai.

• Aktyvusis deguonis  gali veiksmingai 

sustiprinti higieninio įkloto laidumą, padidinti 

ir deguonies cirkuliaciją bei sunaikinti 

kenksmingas bakterijas. Tai padeda užtikrinti 

ilgalaikį antibakterinį poveikį.
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• Visi higieniniai įklotai AiRiZ yra 

padengti šilko ir medvilnės 

sluoksniu, kuris padeda skysčiui 

įsigerti tris kartus greičiau ir užtikrina  

švaros bei gaivos jausmą. 

• Medvilnės sluoksnis yra be priemaišų, 

be chloro, nebalintas, biologiškai 

suyrantis ir nesukeliantis alergijos.

• Patentuotas paviršius su ypatingomis 

piltuvėlio formos angomis padeda 

skysčiui greitai susigerti ir apsaugo 

nuo pratekėjimo. 

• Kiekvienoje pakuotėje yra patentuotas 

moterų savipatikros testas.



8 sluoksnių apsauga



Švelnūs dieniniai higieniniai įklotai su medvilne



Kasdieniai higieniniai įklotai



Švelnūs naktiniai higieniniai įklotai su medvilne



AiRiZ – pažangus sprendimas

3 x dieninių įklotų pakuotės

2 x kasdienių įklotų pakuotės

1 x naktinių įklotų pakuotė
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