
SPECIAL EDITION
příloha k hlavnímu katalogu

V prodeji cca od 7. 2.2013 do vyprodání zásob. 

vysoký hygienický komfort & regenerace organismu



Synergický čip má pozitivní vliv na zdraví ženy a velmi široký efekt působení na organismus.

100% jemná bavlna 
příjemná na dotek
pro suchý komfort

ochranný 3D reliéf 
proti obtečení 

plně uzavřené 
vnitřní balení

plně automatizované balení
(bez dotyku lidské ruky)

vnější balení zajistí ochranu 
proti prachu, plísním, vlhkosti

vnější praktický 
znovu-uzavítatelný obal

maximálně prodyšné

4x vyšší absorpce 5x rychlejší absorpce Maximální prodyšnost

ultratenké 

Díky synergickému čipu přestávají být vložky pouhou pasivní ochranou ženy v období menstruace ale aktivně se zapojují 
do udržení dobrého zdravotního stavu každé ženy a to nejen v období menstruace. 

Podle Světové zdravotnické organizace (World Health Organisation, WHO) trpí 80 % žen infekčními vaginálními záněty 
a 60% infekcí je způsobeno hygienickými vložkami nižší kvality. Proto by kvalita dámských hygienických vložek měla být 
rozhodující ve volbě každé ženy, která dbá na své zdraví.

POMPaDOur®
DáMSké Hygienické vlOžky nOvé generace

Hlavní výHody
 Příjemné na dotyk díky povrchu ze 100% bavlny
 Synergický čip s pozitivním účinkem na zdraví
 Maximálně prodyšné
 vysoká absorpční schopnost (4 x více než je běžné)
 velmi rychlá absorpční schopnost (5 x rychlejší než je běžné, 
     díky dvěma různým absorpčním vrstvám)
 ultratenké
 Ochranný 3D reliéf proti obtečení 
 Plně automatizované balení každé vložky (bez dotyku lidské ruky)
 vnější balení zajistí ochranu proti prachu, plísním, vlhkosti
 velmi kvalitní a praktické znovu-uzavíratelné balení
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rycHlé teSty ... PřeSvěDčete Se O kvalitácH HygienickýcH vlOžek POMPaDOur®
video si prohlédněte na www.dedra.cz.
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běžné    Pompadour®   běžné běžné              Pompadour® běžné             Pompadour®



• zvyšuje průvzdušnost hygienické vložky 
• urychluje cirkulaci vzduchu mezi intimními místy a mimo ně 
• zabraňuje výskytu bakterií, protože většina bakterií jsou anaerobní a není možné, 
   aby zůstaly naživu v podmínkách dobře cirkulujícího vzduchu
• je známý jako nejčistší oxidant a desinfekční prostředek z přírody

kyslík je v synergickém čipu přiváděn přímo k citlivým místům pokožky, která je vystavena při menstruaci hygienickým rizikům.

aktivní kySlík

aniOnt

maximálně prodyšné

unikátní vlastnosti synergickéHo čipu

DlOuHOvlnné  infračervené záření (far–ir) 

k aktivaci vyzařování aniontů dochází při zvlhčení synergického čipu vložky při menstruaci 
nebo i při běžné sekreci ženských pohlavních orgánů.

Bývá nazýván jako “vitamín vzduchu” nebo “element dlouhověkosti “.

• přirozená vlastnost aniontů spočívá v uvolňování vyššího množství kyslíku do okolí
• přispívá ke zvýšení hygienického komfortu (ničení virů, plísní, bakterií a s tím spojeného zápachu) 
• má pozitivní vliv na regenerační schopnost a zdraví organismu
• obsah aniontů v synergickém čipu je až 6 100/cm3

• nedostatek aniontů může mít za následek pocit únavy, deprese, závratě a bolesti hlavy

Bývá nazýváno jako “světelná vlna života”, protože je základním prvkem každé živé bytosti.

• vyzařuje energii, kterou buňky přímo absorbují
• zvyšuje vitalitu buněk a urychluje proces jejich auto-regenerace
• pozitivně působí na krevní oběh (regeneruje a okysličuje krev)
• aktivuje buňky
• podporuje metabolismus 
• napomáhá detoxikaci organismu  
• posiluje imunitní systém
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Díky těmto mimořádným vlastnostem synergického čipu lze vložky využít pro zlepšení např. těchto problémů: 

• bakteriální a kvasinkové infekce, mykózy, záněty genitálií 
• svrbění, pálení 
• hormonální nerovnováha 
• bolestivá menstruace 
• zvýšený krevní tlak 
• zánět močových cest 
• hemeroidy 
• při pooperačních či poporodních stavech 
• při mírné inkontinenci  
• pozitivní vliv na lymfatický systém - snížení nepříjemného pocení

Při některém z výše uvedených problémů doporučujeme pravidelné každodenní používání, 
což komfortně umožňují intimky.

Jak synergický čiP Působí
tělesnou teplotou a vlhkostí aktivovaný čip vyšle anionty, které produkují velké množství aktivního kyslíku. 
tento kyslík nejen brání růstu škodlivých bakterií a virů, ale také chrání užitečné bakterie. Přispívá tedy  
k zachování samočisticí schopnosti a imunitě vaginální mikroflóry. 

anionty dále pronikají sliznicí do těla, zlepšují krevní oběh a zvyšují okysličení krve, čímž urychlují proces 
regenerace vnitřních pohlavních orgánů. Organismus se rychleji a účinněji zbavuje toxických a cizorodých 
látek a tím získává vyšší regenerační schopnost a odolnost vůči externím vlivům. 

aktivní kyslík ničí bakterie a viry a s nimi spojený vznik zápachu, takže se při použití cítíte stále svěže. 
Dlouhovlnné infračervené záření spolu s aktivním kyslíkem a anionty zvyšuje obsah kyslíku v těle, pH rovnováhu 
těla a řádnější uspořádání molekul. v celkovém důsledku dochází ke zvýšení imunity vůči choroboplodným 
zárodkům. 

Při vývoji synergického čipu jsme dosáhli technologického propojení pozitivních vlastností far-ir technologie, 
aniontové technologie a aktivního kyslíku, čímž se vložky POMPaDOur® dostávají na nejvyšší současnou 
technologickou pozici.

synergický čip 
v sobě spojuje 3 unikátní technologie:    

aktivní kyslík & anionty 
& dlouhovlnné infračervené záření

synergický čip dává vložkám kromě komfortu 
a hygieny navíc zdraví prospěšné vlastnosti.

synergický čip     

8 ochranných vrstev

1. vrstva 100 % hedvábně jemná bavlna příjemná na dotek
2. vrstva synergický čip: aktivní kyslík & anionty & dlouhovlnné infračervené záření
3. vrstva prodyšný papírový obal pro absorpční vrstvy a ochranný 3D reliéf proti obtečení
4. vrstva velmi absorpční polymer umožňuje kapalinu absorbovat 5 x rychleji než běžné vložky na trhu, díky přidané absorpční vrstvě   
5. vrstva hebounká výplň s vysokou absorpční schopností (až 4 x větší absorpční schopnost, než běžní vložky na trhu)                          
6. vrstva prodyšný papírový obal pro absorpční vrstvy
7. vrstva prodyšná a pohodlná spodní vrstva 
8. vrstva spodní samolepící vrstva s krycí páskou
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PrůMěrné naMěřené HODnOty POčtu aniOntů v cm3 vzDucHu:
• klimatizované místnosti 0 – 100
• místnosti městských bytů 50 – 100
• městské ulice 100 – 500
• moře a les 1 000 – 5 000
• hory 5 000 – 30 000
• jeskynní prostory 5 000 – 50 000
• vodopády 10 000 – 50 000
• po bouřce 50 000 a více

anionty a JeJich Pozitivní vliv na zDraví

S ionty se setkáváme každý den, protože jsou nedílnou složkou vzduchu. ve vzduchu se vyskytují ionty dvou polarit, a to kladně nabité - kationty a záporně nabité - anionty.

víte, že denně „zkonzumujeme“ až 15 kg vzduchu. 

kationty mají negativní vliv na naše zdraví a převažují např. v uzavřených budovách, v městském prostředí, i před bouřkou, kdy říkáme, že je dusno 
a špatně se nám dýchá. Příklady zdrojů kationtů: automobily, průmyslový smog, umělá vlákna, vysílače, televize, monitory, zářivky, kopírky, 
laserové tiskárny… Prakticky všechny civilizační vymoženosti totiž produkují tyto škodlivé ionty.

naopak anionty na nás mají blahodárný vliv a hovoří se o nich také jako o „vitamínech vzduchu“. Podporují náš 
imunitní systém i psychickou pohodu. 
vyskytují se především v přírodě, po bouřce, v jeskyních, na vrcholcích hor, v lese, na mořském pobřeží, 
u vodopádu, v solných jeskyních.

Jejich dostatečná přítomnost má za následek zvýšení koncentrace, zlepšení fyziologické i duševní pohody, 
zlepšení nálady a zvýšení regeneračních schopností organismu.

Díky nim se cítíme krásně, odpočatě a dobře se nám dýchá. z toho plyne i dobrá nálada a klidný spánek.

zvýšením přísunu aniontů získáme pro organismus výrazný podpůrný přírodní prostředek pro udržování 
odolnosti, vitality a zdraví.

obsah aniontů v synergickém čipu vložek poMpadour® je až 6 100/cm3.

Převaha kationtů prokazatelně způsobuje bolesti hlavy, zvýšený krevní tlak, nervozitu, únavu 
a u citlivějších jedinců již po několika týdnech může odstartovat alergii, astma a deprese. kationty:

anionty:



díky testeru si snadno ověříte pozitivní vliv používání vložek 
se synergickým čipem na vaše zdraví.

tester ke zJištění stavu vaginální mikroflóry
(SeBeteStOvání S výSleDkeM za 30 SekunD)

 
návod na použití: 
naneste kapku vaginálního sekretu vatovou tyčinkou (1) na testovací proužek (2).  
Po 30 sekundách porovnejte výsledek s barevnou škálou testu (3). v první kolonce 
testu je barevnost zdravého sekretu. ve druhé a třetí kolonce jsou odlišné  
barevné stupnice, které značí, že je mikroflóra méně či více narušena. 

upozornění: výsledek testu je pouze orientační. Pokud je výsledek na testovacím 
proužku ve druhé a nebo třetí barevné škále nebo pokud se stále cítíte nepříjemně 
i při normálním výsledku, okamžitě navštivte odborného lékaře.

intimky používejte podle potřeby v době mezi menstruacemi, vzhledem 
k pozitivnímu vlivu na zdraví, jsou ideální také k prevenci infekcí.   
náš tip: v případě čištění a detoxikace doporučujeme každodenní použití.

     DA5635              
POMPaDOur® (čti: pompadúr) dámské hygienické vložky 
pro běžné použití, každý kus je samostatně balený pro 
maximální hygienu, 10 ks
129 Kč

59 Kč [2,39 €] zaváDěcí cena
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     DA5636              
POMPaDOur® (čti: pompadúr) dámské hygienické vložky 
pro silnější menstruaci nebo noční použití, 
každý kus je samostatně balený pro maximální hygienu, 8 ks 
+ TESTER ZDARMA: součástí tohoto balení je jednorá-
zový tester ke zjištění stavu vaginální mikroflóry.
129 Kč

59 Kč [2,39 €] zaváDěcí cena
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     DA5637              
POMPaDOur® (čti: pompadúr) slipové vložky (intimky), 
každý kus je samostatně balený pro maximální hygienu, 30 ks
149 Kč

69 Kč [2,79 €] zaváDěcí cena
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