anionski higienski vložki
Imajo visoko vpojno jedro.
So mehki na dotik in ne dražijo kože.
Zagotavljajo občutek suhosti.
Bombažna vlakna omogočajo prehod zraka in
dihanje kože.
Nevtralizirajo neprijetne vonjave.
So mehki, anatomsko oblikovani
in zanesljivi.
Zmanjšujejo možnosti razvoja bakterij.
Ne spreminjajo naravne kislosti vaginalne sluznice.
Sterilni in hermetično zaprti.
Niso beljeni s pomočjo klora in ne vsebujejo plastike
ali sintetičnih materialov.
Na voljo v Sanolaborju, izbranih lekarnah in
specializiranih trgovinah.

Ščitniki perila Drion 155mm

odlična vpojnost

Nočni vložki Drion 280mm

brez kemikalij

Dnevni vložki Drion 240mm

tester pH vrednosti nožnice

Paket vsebuje 30 kosov.
Paket vsebuje 8 kosov.

Paket vsebuje 10 kosov.
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Anionski higienski vložki

Odlična vpojnost

Higienski vložki Drion za vašo intimno nego so naravni vložki iz
stoodstotnega bombaža. Prepojeni so z anioni - negativnimi
ioni. Povečane količine negativnih ionov so prisotne v naravi,
kjer se veliko ljudi počuti boljše in vitalnejše. Anionski trak se pri
nošenju aktivira in oddaja negativne ione. To izboljšuje pretok
krvi in tako vložki poskrbijo za enakomerno odtekanje
menstrualne krvi. Vnetje in neprijeten vonj sta minimalna.
Vložki pomagajo preprečevati vnetja, alergije in infekcije, saj
zmanjšujejo možnost razvoja bakterij in glivic.

Anionski higienski vložki Drion imajo visoko vpojnost.
Menstrualno kri vsrkajo v vpojen sredinski sloj iz naravnih
polimerov, ki tekočino spremeni v gel. Posledično na koži ne
čutite mokrote, kar ustvarja občutek suhosti.
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plastni vložki
ultra tanki

1. gladek netkan bombaž
(boljša vpojnost)
2. tkan anionski trak
(antibakterijsko delovanje)

Tester pH vrednosti nožnice
Vsakemu paketu anionskih higienskih vložkov Drion je
priložen tudi tester pH vrednosti nožnice, s katerim lahko
preprosto izmerite pH vrednost nožnice. Naravna vrednost
pH v nožnici je med 3,8 in 4,5, kar pomeni, da je naravno
okolje nožnice kislo in kot tako predstavlja zaščito pred
številnimi bakterijami in glivicami. Bakterijske infekcije, ne
dovolj zračno (sintetično) spodnje perilo in pretirana higiena
intimnih predelov z mili, ki niso namenjena intimni negi, lahko
spremenijo vaginalno floro. Anionski vložki Drion ne spreminjajo naravne kislosti vaginalne sluznice. Tester pH
vrednosti nožnice vsebuje kontrolni listič z barvnimi odtenki, reagent in paličico za zbiranje nožničnega izločka.
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3. mehek papir
(dobra vpojnost)

plastni ščitniki perila
ultra tanki

4. naravni polimer
(odlična vpojnost)

1. gladek netkan bombaž
(boljša vpojnost)

5. edinstveno
vpojno jedro
(uravnoteženo vpijanje)

2. tkan anionski trak
(antibakterijsko delovanje)

6. mehek papir
(dobra vpojnost)

3. mehek papir
(dobra vpojnost)

7. udobna spodnja
plast (dihanje kože)

4. udobna spodnja plast
(dihanje kože)

8. samolepilni papirni trak
(zaščita perila)

5. samolepilni papirni trak
(zaščita perila)

Anionski higienski vložki Drion imajo
edinstvene lastnosti:

Infrardeče valovanje v vložkih

• odlično in hitro vpijajo,
• ne vsebujejo parfumov,
klora in dioksiona,
• ne vsebujejo plastike ali
sintetičnih materialov

• zmanjšujejo možnosti
razvoja bakterij in glivic,
• nevtralizirajo neprijetne
vonjave,
• so mehki, anatomsko
oblikovani in zanesljivi.

Očem nevidni infrardeči žarki so naravno valovanje, ki je
človeku najbolj prijazno sevanje in ki deluje blagodejno. Z
njim nas sonce greje že od nekdaj. Anionski higienski vložki
Drion so prepojeni z dolgimi infrardečimi žarki, ki ustvarjajo
občutek toplote in povečujejo pretok krvi. Blago infrardeče valovanje preprečuje razmnoževanje glivic in zmanjša
neprijeten vonj.

