
1.  Technologia Far-IR poprawia stan krwi poprzez jej oczyszczanie dzięki czemu 
wzmacnia system odpornościowy

2.  Aniony niszczą bakterie powstające na powierzchni podpaski i wkładki Shuya 
Health dzięki czemu eliminują nieprzyjemny zapach oraz utrzymują właściwe 
dla skóry pH

3.  Działanie Aktywnego Tlenu zapewnia Tlenoterapię dla naszych komórek dzięki 
czemu bóle menstruacyjne występują rzadziej i są zdecydowanie mniej bolesne

4.  Wspomagają leczenie infekcji dróg moczowych i rodnych, hemoroidów 
oraz grzybicy

5.  Ze względu na natychmiastowe pochłanianie płynu i przekształcanie go w żel 
produkty Shuya Health są idealne również dla osób mających problemy z nie-
trzymaniem moczu

Zestaw zawiera: 
  10 opakowań podpasek dziennych
  4 opakowania podpasek nocnych
  5 opakowań wkładek higienicznych

www.shuya-health.eu
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1 opak./10 szt. 1 opak./8 szt. 1 opak./30 szt.

Artykuły Higieniczne dla Kobiet

Aktywny Tlen  +Aniony
Far-IR

Pięć wyjątkowych korzyści dla Twojego Zdrowia



Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że 80% kobiet ma 
problemy z infekcjami okolic intymnych, z czego, aż 60% 
z tych infekcji wynika ze stosowania sztucznych podpasek 
i tamponów higienicznych, do produkcji których używa się 
środków chemicznych takich jak chlor.

Podpaski i wkładki higieniczne Shuya Health posiadają opatentowane technologie Aktyw-
nego Tlenu, Anionów oraz Promieniowanie Zdalnej Podczerwieni, dzięki którym hamuje 
rozwój szkodliwych bakterii będących główną przyczyną infekcji okolic intymnych. Dzięki 
tym innowacyjnym na skalę światową technologiom zyskujesz zdrowie, uczucie świeżości 
oraz komfort każdego dnia.

Produkty Shuya Health są wytworzone przy użyciu najbardziej zaawansowanej technologii 
i posiadają 4 światowe patenty:
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Aktywny tlen O3

  Aktywny Tlen zwiększa przepuszcazalność powietrza przez podpaskę higieniczną, przyspiesza 
jego cyrkulację między okolicami intymnymi a powierzchnią zewnętrzną.
  Dodatkowo zwiększa wymianę tlenu, usuwa szkodliwe bakterie i utrzymuje w czystości oko-
lice intymne.

ANIONY (Jony Ujemne)
Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom zyskały nazwę „witaminy powietrznej” oraz „elemen-
tu wieczności”. 

  Wzmacniają system odpornościowy, działają antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo – dzięki cze-
mu eliminują nieprzyjemny zapach.
  Zmniejszają stany napięciowe i poprawiają system odpornościowy.
  Produkty Shuya Health zawierają poziom aż do 6100 anionów na każdy cm3 podpaski i wkład-
ki higienicznej.

100% delikatna 
bawełna

Zapobiega 
wyciekaniu płynu

Oddychająca 
powierzchnia

Ultra cienka Bez sztucznych 
substancji

Hermetycznie 
zapakowane

Unikalne cechy produktów Shuya Health: 

Patenty produktów Shuya Health: 

Certyfikaty produktów Shuya Health: 

Specyfikacja produktów Shuya Health: 

Głównym i największym naturalnym źródłem pro-
mieniowania FAR-IR jest energia słoneczna. Jeżeli 
poziom energii FAR-IR jest wystarczająco wysoki, 
organizm czuje się zdrowy i bardziej odporny na 
wpływy patogenne. 

  Poprawia stan krwi poprzez jej oczyszczanie oraz 
zapobiega sklejaniu się czerwonych krwinek.

  Zwiększa przyrost komórek, syntezę DNA oraz 
syntezę białek, co jest niezbędne w ich naprawie 
oraz odbudowie.

Promieniowanie zdalnej podczerwieni Far-IR


