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NástrojeZdravia®

Dámská hygiena 
z organickej bavlny

MASMI ORGANIC 
NATURAL COTTON

Zdravšia, prírodná a ekologická 
voľba pre intímnu ženskú 
hygienu

MASMI ORGANIC 
NATURAL COTTON
Koniec podráždenia a svrbenia
Bežné menštruačné tampóny a vložky obsahujú plasty, viskózu,  

celulózu, parfémy, superabsorbenty, bielidlá na báze chlóru či 

dioxínov a ďalšie chemikálie, ktoré môžu u citlivých osôb pri styku 

so sliznicou pošvy a vonkajších pohlavných orgánov spôsobovať 

podráždenie, svrbenie alebo alergické reakcie.

 

Prečo dať prednosť bavlne? 
Prostriedky dámskej hygieny Masmi sú vyrobené zo 100% orga-
nickej bavlny bez použitia vyššie uvedených chemikálií, a preto:

•  znižujú riziko vzniku podráždenia a svrbenia

•  podporujú udržanie optimálneho pH pošvy, nevysušujú sliznicu

•  sú hypoalergénne, medráždia pokožku, ale naopak ju chránia

•  sú biologicky odbúrateľné a ani pri ich výrobe nedochádza  

k zaťažovaniu životného prostredia 

•  neobsahujú celulózu, takže pri ich výrobe nebol spílený   

ani jeden strom

•  ich vlákna umožňujú priechod vzduchu,   

takže sú dokonale priedušné

•  prírodný materiál bráni prirodzenou cestou vzniku   

nepríjemných pachov

V ponuke značky Masmi nájdete nasledujúce 
produkty z organickej bavlny: 
ORGANIC NATURAL COTTON:

• Anatomické slipové vložky pre každodenné použitie

• Slipové vložky Flex, adaptabilné

• Ultratenké vložky s krídielkami DAY/NIGHT s rôznym dizajnom

• Ultratenké slipové vložky

• Menštruačné tampóny s aplikátorom

• Menštruačné tampóny bez aplikátora

• Vata

• Bavlnené kozmetické vankúšiky

 

NástrojeZdravia®

Kozmetické vatové vankúšiky  
z organickej bavlny Masmi 
80 ks / balenie

Vata 
z organickej bavlny 
Masmi 
100g / balenie
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Blue step spol. s r. o. 
Žiadajte v lekárňach a v predajniach zdravej výživy. 

Dobierky tel: 0911 179 777
E-shop: www.nastrojezdravia.sk

Česká republika: tel: +420 235 516 246, www.nastrojezdravi.cz

Absorpčné (savé) jadro 
zo 100% bavlny

Lepiaci prúžok
(k pripevneniu
k spodnému prádlu)

Špeciálny neprilnavý lem 
zo 100% bavlny

Priedušná vrstva zabraňujúca 
úniku

balené jednotlivo

Ultratenká vložka Masmi z organickej bavlny s krídielkami
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Ultratenké vložky Masmi z organickej bavlny Masmi
ULTRA DAY / ULTRA NIGHT s krídielkami
10 ks / balenie

•  vyrobené zo 100% organickej bavlny (vnútri i zvonku), bez herbicídov 

a pesticídov

•  hypoalergénne – nižšie riziko vzniku podráždenia

•  jednotlivo balené

•  ultratenké, pohodlné a diskrétne

•  s krídielkami pre väčšiu ochranu

•  plocha, ktorá je v kontakte s kožou, neobsahuje umelé hmoty

•  neobsahuje parfémy ani superabsorbenty

•  neobsahuje chlór ani dioxín

•  gynekológovia, pôrodníci a pôrodné asistentky odporúčajú používať 

na intímnu hygienu výrobky z prírodnej bavlny

Slipové vložky Flex z organickej bavlny Masmi, 
adaptabilné
10 ks / balenie

•  tenké, diskrétne a prispôsobivé,  

 prispôsobí sa vašej spodnej bielizni 

(nohavičkám, bikinám i tangám)

•  môžete používať denne

•  hypoalergénne - nižšie riziko vzniku 

podráždenia

•  vyrobené z organickej bavlny, bez 

herbicídov a pesticídov

•  plocha, ktorá je v kontakte s kožou, 

neobsahuje umelé hmoty

•  neobsahujú parfémy ani super- 

absorbenty

• neobsahujú chlór ani dioxín

•  gynekológovia, pôrodníci a pôrodné 

asistentky odporúčajú používať na  

intímnu hygienu výrobky z prírodnej 

bavlny

Anatomické slipové vložky z organickej bavlny Masmi 
30 ks / balenie

•   vyrobené z organickej bavlny,  

bez herbicídov a pesticídov

•   odporúčajú sa na každodenné 

použitie

•   hypoalergénne - nižšie riziko 

vzniku podráždenia

•   anatomický tvar

•   neobsahujú parfémy ani super- 

absorbenty

•   neobsahujú chlór ani dioxín

•   gynekológovia, pôrodníci  

a pôrodné asistentky odporúčajú 

používať na intímnu hygienu 

výrobky z prírodnej bavlny

Tampóny z organickej bavlny Masmi 
15, 18, 22 ks / balenie

•  absorpčné jadro vyrobené z organickej 

bavlny, bez herbicídov a pesticídov

•  hypoalergénne - nižšie riziko vzniku 

podráždenia

•  absorpčné jadro je obalené špeciálnou  

bezpečnostnou vrstvou z bavlny, ktorá  

zabraňuje uvoľňovaniu vlákien do vášho tela

•  neparfémované a bez obsahu viskózy

•  neobsahujú chlór ani dioxín

•  gynekológovia, pôrodníci a pôrodné  

asistentky odporúčajú používať na 

intímnu hygienu výrobky z prírodnej 

bavlny

•  dostupné absorpčné stupne:  

REGULAR, SUPER a SUPER PLUS

Ultratenké slipové vložky z organickej bavlny Masmi
24 ks / balenie

•  vyrobené z organickej bavlny, bez herbicídov a pesticídov 

•  jednotlivo balené 

•  doporučujú sa pre každodenné použitie

•  hypoalergénne - nižšie riziko vzniku podráždenia

•  anatomický tvar

•  neobsahujú parfémy  

ani superabsorbenty

•  neobsahujú chlór ani  

dioxín

•  gynekológovia, pôrodníci 

a pôrodné asistentky 

odporúčajú používať  

k intimnej hygiene  

výrobky z prírodnej bavlny

Tampóny s aplikátorom z organickej bavlny Masmi 
14, 16 ks / balenie

•  absorpčné jadro vyrobené z organickej bavlny,   

bez herbicídov a pesticídov

•  hypoalergénne - nižšie riziko vzniku podráždenia

•  absorpčné jadro je obalené špeciálnou bezpečnostnou   

vrstvou z bavlny, ktorá zabraňuje uvoľňovaniu vlákien do vášho tela

•  neparfémované a bez obsahu viskózy

•  neobsahujú chlór ani dioxín

•  gynekológovia, pôrodníci a pôrodné asistentky odporúčajú   

používať na  intímnu hygienu výrobky   

z prírodnej bavlny

•  dostupné absorpčné 

stupne: REGULAR, 

SUPER a SUPER PLUS
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