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GENTLE DAY tampony 100% certyfikowanej bawełny
ekologicznej SUPER PLUS 15 sztuk
 

Cena: 15,55 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 szt.

Postać -

Producent UAB "VVB"

Rodzaj rejestracji Materiał opatrunkowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisGENTLE DAY tampony 100% certyfikowanej bawełny ekologicznej SUPER PLUS 15 sztukGentle Day® dba o Twe zdrowie!
TAMPONY ze 100% bawełny organicznej Tampony 100% certyfikowanej bawełny ekologicznej, SUPER PLUS +,15 szt., Gentle Day
Nowość Gentle Day® dla kobiet dbających o swe zdrowie oraz ekologię. Tampony ze 100% certyfikowanej ekologicznej bawełny
niezawierające pestycydów czy pozostałości herbicydów, są niechlorowane.Gentle Day® dba o Twe zdrowie!TAMPONY ze 100% bawełny organicznej
Nowo?? Gentle Day® dla kobiet dbaj?cych o swe zdrowie oraz ekologi?.Tampony ze 100%certyfikowanej ekologicznej bawe?ny niezawieraj?ce pestycydów czy pozosta?o?ci herbicydów, s?niechlorowane. U?ywaj?c tamponów Gentle Day® unikniesz podra?nie? skóry, sucho?ci pochwy,reakcji alergicznych oraz oddzia?ywania szkodliwych substancji chemicznych – wi?cej zdrowia dlaCiebie i ?rodowiska.Posiadaj? certyfikaty GOTS (Global OrganicTextile Standard) i ICEA (InstitutoCertificazione Ambientale e Etica). 100 % ekologiczna bawe?na bez szkodliwych substancjichemicznych, pestycydów i herbicydów.Hipoalergiczne, nie alergizuj? skóry – potwierdzoneklinicznie.Do wybielania bawe?ny nie jest u?ywany chlor – bez dioksyny.Bez syntetyki – pomagaj?unikn?? podra?nie?.Wch?aniaj?ca bawe?niana podstawa jest owini?ta w hipoalergiczn? „siatk?ochronn?”, która chroni przed oddzielaniem si? w?ókien oraz nadaj?g?adko?ci.BezzapachoweUlegaj? biodegradacji.
Trzy rodzaje tamponów: Regular (?ó?ty pasek), Super (zielony pasek) i Super plus (niebieski pasek).
Czym tamponyGentleday® różnią się od innych?Tampony Gentle Day® s? wytwarzane ze 100 proc.certyfikowanej ekologicznej bawe?ny, tymczasem wi?kszo?? dost?pnych obecnie na rynkutamponów jest wyprodukowana z wiskozy (viscose, rayon).Wiskoza mo?e zawiera? szkodliwesubstancje chemiczne, które gromadz? si? w organizmie. Ekologiczna bawe?na jest hodowana be?u?ycia pestycydów, fungicydów, herbicydów, promieniowania, bez wykorzystywania in?ynieriigenetycznej. Tampony Gentle Day®s? owini?te siatka hipoalergiczn?, która nazywany „siatk?ochronn?”. Ta siatka chroni tampon przed oddzielaniem si? w?ókien oraz dzi?ki niej tampon jestg?adki. Tymczasem tampony z wiskozy, nawet z siatk?, s? bardziej niebezpieczne, gdy? wiskoza jestmocno absorbuj?cym w?óknem. To w?ókno rozszerza si? i przykleja do ?cianek pochwy (szczególniew ostatnich dniach, gdy kana? jest bardziej suchy w powodu niewielkiego krwawienia) – a to mo?estworzy? korzystne ?rodowiska dla bakterii, które wywo?uj? Zespó? Wstrz?su Toksycznego (ZWT).ZWT – to rzadka, lecz powa?na choroba. Rozwija si?, gdy nasze cia?o wykrywa w organizmie cia?aobce. Aby unikn?? ZWT, zaleca si? u?ywa? tampony o jak najni?szej absorbcji, z naturalnegobawe?nianego w?ókna, nale?y je cz?sto wymienia? i u?ywa? na zmian? z podpaskami.TamponyGentle Day® nie zawieraj? szkodliwych substancji chemicznych, nie s? chlorowane, nie zawieraj?dioksyny i s? bezzapachowe. Zwyk?e tampony czy podpaski mog? zawiera? szkodliwe dla zdrowiasubstancje chemiczne, szczególnie te wybielane chlorem. W takich artyku?ach mo?na wykry?dioksyn?. Dioksyna to substancja wtórna powstaj?ca przy u?yciu chloru. Jest ?ci?le powi?zana zrakiem. Z powodu w?a?ciwo?ci toksycznych dioksyny mo?e zosta? tak?e uszkodzony systemreprodukcyjny kobiety. Jest to wi?zane z endometrioz? i mo?e oddzia?ywa? nawet na systemimmunologiczny.
Tampony Gentle Day® by?y badane w niezale?nym laboratoriach, gdzie ustalono, ?e s?hipoalergiczne niepodra?niaj?ce” i zosta?y zarejestrowane w JAVFDA (Food andDrugadministration).Posiadaj? certyfikaty ekologiczne GOTS i ICEA.Dlaczego nale?y wybiera?ekologiczne artyku?u higieniczne?
Kobieta ?rednio zu?ywa oko?o 12 000 tamponów lub podpasek w ci?gu ca?ego swego ?ycia, dlategobardzo wa?ne jest u?ywanie ekologicznych i jak najbardziej naturalnych materia?ów (szczególnietamponów, które s? u?ywane wewn?trz), gdy? przez b?on? ?luzow? pochwy ?atwo s? wch?anianesubstancje chemiczne.W zwyk?ych tamponach mo?na znale?? szkodliwe dla organizmu cz?owiekasubstancje chemiczne, jedna z takich substancji to dioksyna.Dioksyna to substancja wtórnapowstaj?ca przy u?yciu chloru. Gromadzi si? ona w organizmie. Jest ?ci?le powi?zana z rakiem.Tradycyjne firmy u?ywaj? chloru do wybielania tamponów i podpasek, dlategoz powodu w?a?ciwo?citoksycznych i kancerogennych dioksyny mo?e zosta? tak?e uszkodzony system reprodukcyjnykobiety. Jest to wi?zane z endometrioz? i mo?e oddzia?ywa? nawet na systemimmunologiczny.Wi?kszo?? tamponów jest produkowanych z wiskozy (viscose, rayon).Tampony zwiskozy s? bardziej niebezpieczne, gdy? wiskoza jest mocno absorbuj?cym w?óknem. To w?óknorozszerza si?, traci sw? wytrzyma?o?? i przykleja si? do ?cianek pochwy podczas usuwania tamponu.Pozosta?e w?ókna tworz? korzystne dla bakterii ?rodowisko, a to mo?e wywo?a? infekcj? i zespó?wstrz?su toksycznego. Najlepiej jest u?ywa? tampony z ekologicznej bawe?ny, gdy? nie zawieraj?one szkodliwych dla ?rodowiska substancji chemicznych, pestycydów czy herbicydów.
Do czego przeznaczone są tampony?Tampony higieniczne s? przeznaczone do wch?aniania krwimenstruacyjnej wewn?trz pochwy. Krwawienie w czasie miesi?czki u ka?dej kobiety jest inne. Zale?yto od wielu czynników –wieku, u?ywanych ?rodków antykoncepcyjnych, liczby porodów orazogólnego stanu zdrowia, dlatego tampony s? produkowane w ró?nych rozmiarach i o ró?nychpoziomach wch?aniania, aby ka?da kobieta mog?a wybra? dla siebie najbardziej odpowiedni?wielko??.Dlaczego wa?ne jest wybranie tamponu o odpowiedniej wielko?ci i stopniuwch?aniania?U?ywanie tamponów mo?e wywo?a? rzadk?, lecz bardzo ci??k? chorob? - Zespó?Wstrz?su Toksycznego (ZWT). ZWT mo?e zdarzy? si?, je?eli wybierzemy tampon o zbyt wysokimczy zbyt niskim poziomie absorbcji, lub, je?eli nie wymienimy tamponu w odpowiednim czasie.Wch?aniaj?c krew tampon rozszerza si?, dlatego istnieje mo?liwo??, ?e oddzielaj?ce si? w?ókna(szczególnie tamponów z wiskozy) przyklej? si? do ?cianek pochwy. Organizm odrzucaj?c cia?a obce„w??cza” mechanizm obronny – immunitet, dlatego mog? towarzyszy? takie symptomy jakos?abienie, wymioty, nag?a wysoka gor?czka, zawroty g?owy, omdlenie, bóle mi??ni, podra?nienieskóry podobne do poparzenia. Je?eli odczujeszchocia? jeden z tych objawów, niezw?ocznie wybierztampon i zwró? si? do lekarza.
Jakie są poziomy absorbcji?Absorbcja tamponów jest oznaczona na opakowaniach ilo?ci? kropelek.Tampony Gentle Day® s? o 3 poziomach absorbcji: tampony oznaczone 2 kroplami (Regular)wch?aniaj? oko?o 6-9g p?ynu i s? u?ywane podczas ?redniego krwawienia (opakowanie z ?ó?tympaskiem), 3 krople (Super) – wch?aniaj? 9-12g i s? u?ywane podczas obfitego krwawienia(opakowanie z zielonym paskiem), 4 krople (Super Plus) – wch?aniaj?12-15 g –u?ywane s? podczasbardzo obfitego krwawienia (opakowanie z niebieskim paskiem). Tampon nale?y wymienia? co3-6godzin, lub cz??ciej, je?eli zachodzi taka potrzeba. Na noc lepiej jest u?ywa? podpasek.Kiedynajlepiej jest u?ywa? tamponów?Tamponów u?ywaj tylko wtedy, gdy jest to naprawd? niezb?dne:wczasie uprawiania sportu, k?pieli, w ?a?ni, podczas wa?nego spotkania (aby unikn?? przecieków).Aby u?ywaj?c tamponówczu? si? bezpiecznie, wklej do majtek wk?adk? higieniczn? Gentle Day®.Ochroni ona, je?eli nie b?dziesz mog?a na czas wymieni? tamponu (po 3-6 godzinach), lepiejwybieraj podpaski Gentle Day®, gdy? one wyj?tkowo dobrze wch?aniaj?, a pasek anionowy chroniprzed nieprzyjemnym zapachem i rozmna?aniem si? bakterii.
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