


ჰიგიენური საფენები

ბამბა

ყურის ჩხირები



ჰიგიენური 
საფენები



ჰიგიენური საფენები ულტრა პლას ჰიპერდრაი    

EVERYDAY ულტრა პლას ჰიპერდრაი ახალი შემწოვი ცენტრით CENTER PLUS 
უზრუნველყოფს მაქსიმალურ დაცვას გაჟონვისაგან.  

CENTER PLUS ტექნოლოგია ცენტრალიზებული შემწოვი ბირთვის მეშვეობით, 
ახდენს გაძლიერებულ შეწოვას და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია 
უზრუნველყოფს მაქსიმალურ დაცვას გვერდითი მხრიდან გაჟონვისაგან. 

CENTER PLUS 
ახალი ცენტრალიზებული 

შემწოვი ბირთვი

რეკომენდირებულია საბერძნეთის მეან - გინეკოლოგთა ასოციაციის მიერ და სერტიფიცირებულია 
OEKO-TEX Standard 100 - ის მიერ, როგორც უვნებელი და არასაზიანო პროდუქცია.

ჰიგიენური საფენები 
ულტრა პლას ჰიპერდრაი

18ცულტრა პლას ჰიპერდრაი ნორმალი 
ეკონომიური შეფუთვა

520126300636424ც ყუთში

18ცულტრა პლას ჰიპერდრაი სუპერი
ეკონომიური შეფუთვა

520126300635724ც ყუთში

18ცულტრა პლას ჰიპერდრაი მაქსი ნაითი
ეკონომიური შეფუთვა

520126300634024ც ყუთში

10ც

520126301836736ც ყუთში

ულტრა პლას ჰიპერდრაი ნორმალი  10ც

520126301807736ც ყუთში

ულტრა პლას ჰიპერდრაი სუპერი 10ც

520126301806036ც ყუთში

ულტრა პლას ჰიპერდრაი მაქსი ნაითი  

ჰიგიენური საფენები



ჰიგიენური საფენები 
ულტრა პლას სენსიტივი 

18ცულტრა პლას სენსიტივ ნორმალი           
ეკონომიური შეფუთვა

520126300637124ც ყუთში

18ცულტრა პლას სენსიტივ სუპერი 
ეკონომიური შეფუთვა

520126300638824ც ყუთში

18ცულტრა პლას სენსიტივ მაქსი ნაითი
ეკონომიური შეფუთვა

520126300639524ც ყუთში

10ც

520126301898536ც ყუთში

ულტრა პლას სენსიტივ ნორმალი  10ც

520126301899236ც ყუთში

ულტრა პლას სენსიტივ სუპერი 10ც

520126301837436ც ყუთში

ულტრა პლას სენსიტივ მაქსი ნაითი  

ჰიგიენური საფენები ულტრა პლას სენსიტივი   

EVERYDAY ულტრა პლას სენსიტივი სპეციალურად შექმნილი დიზაინით იცავს გაღიზიანების გარეშე და 
უზრუნველყოფს სისუფთავისა და ბუნებრიობის შეგრძნებას მთელი დღის განმავლობაში.

კანის მიმართ განსაკუთრებულად მზრუნველი, ბამბის რბილი ჰიგიენური საფარი უზრუნველყოფს აბსოლუტურ 
დაცვას გაღიზიანების გარეშე. იდეალურია მგრძნობიარე კანისათვის.

რეკომენდირებულია საბერძნეთის მეან - გინეკოლოგთა ასოციაციის მიერ და სერტიფიცირებულია 
OEKO-TEX Standard 100 - ის მიერ, როგორც უვნებელი და არასაზიანო პროდუქცია.

შემოწმებულია დერმატოლოგთა მიერ           

ჰიგიენური საფენები



რეკომენდირებულია საბერძნეთის მეან გინეკოლოგთა ასოციაციის მიერ    

შემოწმებულია დერმატოლოგთა მიერ           

სერტიფიცირებულია OEKO-TEX Standard 100  - ის მიერ 

სუპერ შემწოვი საფარით 

გვირილის ექსტრაქტით 

შეფუთულია ინდივიდუალურად

ყოველდღიური საფენები 
ექსტრა დრაი

20ც

520126301090324ც ყუთში

ექსტრა დრაი ნორმალი 40ც + 20ც საჩუქრად

520126300024912ც ყუთში

ექსტრა დრაი ნორმალი 

EVERYDAY - ის ყოველდღიური საფენები სუპერ შემწოვი ზედაპირითა და გვირილის ექსტრაქტით გიქმნით 
აბსოლუტურ კომფორტსა და სისუფთავის შეგრძნებას მთელი დღის განმავლობაში. 

რეკომენდირებულია საბერძნეთის მეან - გინეკოლოგთა ასოციაციის მიერ და ამასთან სერტიფიცირებულია 
OEKO -TEX Standard 100  - ის მიერ, როგორც უვნებელი და არასაზიანო პროდუქცია.

ჰიგიენური საფენები



ყოველდღიური საფენები  
ოლ კოტონი 

20ც

520126301180124ც ყუთში

ოლ კოტონ ნორმალი

520126300025612ც ყუთში

ოლ კოტონ ნორმალი

EVERYDAY - ის ყოველდღიური საფენები კანის მიმართ განსაკუთრებულად მზრუნველი, 100% ით ბამბის რბილი 
ზედაპირით, უზრუნველყოფს კომფორტსა და სისუფთავის შეგრძნებას მთელი დღის განმავლობაში.  

რეკომენდირებულია საბერძნეთის მეან - გინეკოლოგთა ასოციაციის მიერ და ამასთან სერტიფიცირებულია 
OEKO-TEX Standard 100  - ის მიერ, როგორც უვნებელი და არასაზიანო პროდუქცია.

რეკომენდირებულია საბერძნეთის მეან გინეკოლოგთა ასოციაციის მიერ   

შემოწმებულია დერმატოლოგთა მიერ           

სერტიფიცირებულია OEKO-TEX Standard 100  - ის მიერ 

100% ით ბამბა

რბილი ზედაპირით

შეფუთულია ინდივიდუალურად

40ც + 20ც საჩუქრად

ჰიგიენური საფენები



ყოველდღიური საფენები 
კოტონ ფრეშ ნორმალი

20ც

520126301096524ც ყუთში

კოტონ ფრეშ ნორმალი 

EVERYDAY - ის ყოველდღიური საფენები კანის მიმართ განსაკუთრებულად მზრუნველი, 100% ით ბამბის რბილი 
ზედაპირითა და მსუბუქი სურნელებით უზრუნველყოფს კომფორტისა და სისუფთავის შეგრძნებას მთელი დღის 
განმავლობაში.  

რეკომენდირებულია საბერძნეთის მეან - გინეკოლოგთა ასოციაციის მიერ და ამასთან სერტიფიცირებულია 
OEKO-TEX Standard 100  - ის მიერ, როგორც უვნებელი და არასაზიანო პროდუქცია.

რეკომენდირებულია საბერძნეთის მეან გინეკოლოგთა ასოციაციის მიერ   

შემოწმებულია დერმატოლოგთა მიერ           

სერტიფიცირებულია OEKO-TEX Standard 100  - ის მიერ 

100% ით ბამბის რბილი ზედაპირით

მსუბუქად არომატიზირებული 

შეფუთულია ინდივიდუალურად

ჰიგიენური საფენები



ბამბა



ბამბა

70g
520126308800160ც ყუთში

ბამბა

ბამბა   

100% ით სუფთა ჰიდროფილური ბამბა ყოველდღიური ჰიგიენური პროცედურებისათვის. 
წარმოებულია ევროპის ფარმაკოპეის სპეციფიკაციების შესაბამისად. 

ბამბა



ყურის ჩხირები



ყურის ჩხირები

ყურის ჩხირები  

100% ით სუფთა ჰიდროფილური ბამბის პროდუქტი, ყოველდღიური ჰიგიენური 
პროცედურებისათვის. წარმოებულია ევროპის ფარმაკოპეის სპეციფიკაციების 
შესაბამისად. 

520126302017936ც ყუთში

ყურის ჩხირები 200ც + 100ც საჩუქრად

ყურის ჩხირები
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