
ZDRAVOTNO-PREVENTÍVNE HYGIENICKÉ 
ANIÓNOVÉ VLOŽKY WINALITE 

 
LOVE MOON, WIN CARE, WINION, LALAMOON 

 



STVORENÉ Z LÁSKY 

Spoločnosť Winalite ponúka vysoko 

kvalitné produkty na spríjemnenie 

každodenného života. Patria medzi ne aj 

zdravotno-preventívne hygienické vložky, 

ktoré prinášajú 

 

ZDRAVIE, PREVENCIU 
a VITALITU s ANIÓNMI 

 



VÝSKUMY DOKÁZALI 

• priemerne 62% vaginálnych problémov 

spôsobuje používanie neuzatvorených a ne-

sterilných hygienických vložiek, 

• priemerne 75% žien má skúsenosti so 

svrbením a bolesťami v priebehu menštruácie, 

ktoré sú často spôsobené vložkami, ktoré 

neprepúšťajú vzduch.  

 

WINALITE MÁ RIEŠENIE: ANIÓNOVÉ VLOŽKY 

• Love Moon, Win Care, Winion, Lalamoon 

 



ZÁKLADNÝ POPIS 

Zdravotno-preventívne hygienické vložky výrobcu WINALITE 

• obsahujú patentovaný pásik, ktorý uvoľňuje anióny kyslíka 

s priaznivými účinkami na zdravie, 

• sú určené pre ženy a mužov na každodenné nosenie s cieľom 

hygieny a prevencie,  

• počas menštruačných dní sú neodmysliteľným prostriedkom, ktorý 

prináša zdravie, ochranu a pohodu všetkým ženám, 

• sú vyrobené z prírodných materiálov, 

• neobsahujú žiadne škodlivé chemické látky, 

• sú bielené vysoko oxidovanou vodou,  nie škodlivým chlórom, 

• vyznačujú sa rýchlou a vysokou schopnosťou absorpcie, 

• sú priedušné, 

• nespôsobujú alergie a nemajú žiadne vedľajšie účinky, 

• sú sterilne balené. 



SEDEM VRSTIEV OCHRANY 

Všetky použité materiály sú priateľské 

k životnému prostrediu, výrobca WINALITE na 

výrobu vložiek  nepoužíva žiadnu škodlivú 

chémiu ani parfumy. 

 



SEDEM VRSTIEV OCHRANY 

1. Výnimočne jemná, vzduch prepúšťajúca bavlna rýchlo 
vsiakne tekutinu do vnútra vložky a zabezpečuje pocit 
sucha a pohodlia. 

2. Unikátna patentovaná vrstva pri kontakte s vlhkosťou 
uvoľňuje anióny kyslíka po dobu 20 hodín.  

3. Medzivrstva z veľmi jemnej bavlny poskytuje pocit 
mäkkosti a pohody.  

4. Prírodný polymér na báze kukuričného škrobu premieňa 
tekutinu na gél, pričom svoj objem nemení.  

5. Medzivrstva z veľmi jemnej bavlny poskytuje pocit 
mäkkosti a pohody.  

6. Termoregulačná vrstva prepúšťa vzduch a eliminuje 
kontakt vlhkosti s telom.  

7. Prúžky potravinárskeho lepidla veľmi dobre priľnú 
k spodnému prádlu a dajú sa bez problémov odlepiť. 

 



MENŠTRUÁCIA  
A INKONTINENCIA 

• Absorpčná schopnosť: 
- denná vložka: 100 ml tekutiny,  
- nočná vložka: 150 ml tekutiny.   

• Prírodný polymér v absorpčnej vrstve 
tekutinu bezpečne zachytí a okamžite 
premení na gél.  

• Vonkajšia vrstva ostáva suchá, prepúšťa 
vzduch a dobre „dýcha“.  

• Vďaka antibakteriálnemu pôsobeniu 
aniónov kyslíka sa tekutina nerozkladá 
a nevzniká nežiaduci zápach. 

 



PRIEDUŠNOSŤ 

Vložky výrobcu WINALITE  

• sú ultra tenké, 

• obsahujú membránu, ktorá umožňuje 

rýchle odparovanie vody v plynnom 

stave, 

• tým sa účinne znižuje vlhkosť a teplo 

medzi vložkou a telom, čo zabezpečuje 

pocit sucha a pohodlia. 

 



STERILNÉ BALENIE 

• Hermetické balenie chráni jednotlivé 

vložky pred vlhkosťou, plesňami 

a nečistotami.  

• Každá hygienická vložka výrobcu 

WINALITE sa vyrába v sterilných 

podmienkach a balí sa jednotlivo.  
 

= OCHRANA PRED ZNEČISTENÍM 
A ZABEZPEČENIE DOKONALEJ HYGIENY 

 



DISTRIBUČNÉ BALENIA  
u varianty LOVE MOON 

LOVE MOON set MONO:  

• 16 balíčkov intímiek (po 30 ks), 

• cena pre distribútora 70 €, predajná cena 104 €, 

LOVE MOON set MIX:  

• cena pre distribútora 70 €, predajná cena 99 €, 

• 10 bal. denných vložiek (po 10 ks): 
- predajná cena 4,75 €. 

• 4 bal. nočných (po 8 ks): 
- predajná cena 4,75 €. 

• 5 bal. intímiek (po 30 ks): 
- predajná cena 6,50 €. 

 

Farba aniónového pásika (čipu): zelená 

 

Dôležité:  Pre uvoľnenie aniónov kyslíka je potrebná vlhkosť. Preto sa 
odporúča pásik pred použitím vložky jemne navlhčiť vodou.  



DISTRIBUČNÉ BALENIA  
u varianty WIN CARE 

WIN CARE set MONO:  

• 16 balíčkov intímiek (po 30 ks), 

• cena pre distribútora 70 €, predajná cena 104 €, 

WIN CARE set MIX:  

• cena pre distribútora 70 €, predajná cena 99 €, 

• 10 bal. denných vložiek (po 10 ks): 
- predajná cena 4,75 €. 

• 4 bal. nočných (po 8 ks): 
- predajná cena 4,75 €. 

• 5 bal. intímiek (po 30 ks): 
- predajná cena 6,50 €. 

 

Farba aniónového pásika (čipu): zelená 

 

Dôležité:  Pre uvoľnenie aniónov kyslíka je potrebná vlhkosť. Preto sa 
odporúča pásik pred použitím vložky jemne navlhčiť vodou 



DISTRIBUČNÉ BALENIA  
u varianty LALAMOON 

LALAMOON set MONO:  

• 16 balíčkov intímiek (po 30 ks), 

• cena pre distribútora 70 €, predajná cena 104 €, 

LALAMOON set MIX:  

• cena pre distribútora 70 €, predajná cena 99 €, 

• 10 bal. denných vložiek (po 10 ks): 

- predajná cena 4,75 €. 

• 4 bal. nočných (po 8 ks): 

- predajná cena 4,75 €. 

• 5 bal. intímiek (po 24 ks): 

- predajná cena 6,50 €. 

Farba aniónového pásika (čipu): biela 

 

Dôležité:  Pre uvoľnenie aniónov kyslíka je potrebná vlhkosť. Preto sa 

odporúča pásik pred použitím vložky jemne navlhčiť vodou.  

 

 



DISTRIBUČNÉ BALENIA  
u varianty WINION 

WinIon MONO:  

• 16 balíčkov intímiek (po 24 ks), 

• cena pre distribútora 70 €, predajná cena 104 €, 

WinIon MIX:  

• cena pre distribútora 70 €, predajná cena 99 €, 

• 10 bal. denných vložiek (po 8 ks): 
- predajná cena 4,75 €. 

• 4 bal. nočných (po 8 ks): 
- predajná cena 4,75 €. 

• 5 bal. intímiek (po 24 ks): 
- predajná cena 6,50 €. 

Farba aniónového pásika (čipu): zelená 

 

Dôležité:  Pre uvoľnenie aniónov kyslíka je potrebná vlhkosť. Preto 
sa odporúča pásik pred použitím vložky jemne navlhčiť vodou.  

 



Porovnanie jednotlivých druhov 
hyg. vložiek WINALITE 



PATENTY A CERTIFIKÁTY 

Medzinárodný produktový patent   
ZL 200420064658.0 

  
Patent na testy v autodiagnostike  

CN 99109875.7  
 

Certifikát  
ISO 9001:2000  

 
Osvedčenie Európskej únie  

CE 2008100725  
 

Osvedčenie PZH  
HŻ/C/01280/09 

 



VÝNIMOČNOSŤ ANIÓNOV 

• Anióny vo vzduchu sú ako vitamíny 
v jedle.  

• Majú množstvo pozitívnych účinkov na 
naše zdravie i každodenný život.  

• Priaznivo ovplyvňujú a udržiavajú 
acidobázickú rovnováhu a tým 
predchádzajú prekysleniu organizmu.  

• Sú známe svojim antibakteriálnym a 
protizápalovým pôsobením. 

 



VÝNIMOČNOSŤ ANIÓNOV 

• Anióny zlepšujú našu schopnosť sústrediť 

sa, urýchľujú hojenie rán, regenerujú bunky.  

• Moderná medicína stále častejšie využíva 

ich výnimočné účinky: 

ANTIBAKTERIÁLNE,  
PROTIZÁPALOVÉ,  

ANTIDEPRESÍVNE,  
LIEČIVÉ,  

PREVENTÍVNE.  

 



KONCENTRÁCIA ANIÓNOV  
V OVZDUŠÍ 

Najvyššia: 

• pri vodopádoch (1 mil. aniónov/cm3),  

• pri mori, v horách (2000 - 5000 aniónov/cm3), 

• v lese (2000 - 3000 aniónov/cm3).  

Najnižšia:  

• v mestách (100 – 200 aniónov/cm3) 

• v uzavretých priestoroch (40 - 60 aniónov/cm3) 

LoveMoon, WinCare, WinIon, LalaMoon: 

• pásik vo vložke výrobcu WINALITE uvoľňuje až 

5800  - 6300 aniónov/cm3 počas 20 hodín 

 



ANIÓNY PRE NAŠE TELO 

Anióny môžeme svojmu telu dodávať 
rôznymi spôsobmi:  

• dlhodobým pobytom v horách či pri mori,  

• prostredníctvom ionizátorov vzduchu 
(Achelous od Winalite),  

• prostredníctvom ionizačnej tyčinky do vody 
(A. O. Stick od Winalite), 

• prostredníctvom aniónových hygienických 
vložiek (WinIon od Winalite).  



DLHODOBÉ PÔSOBENIE 
ANIÓNOV 

• znižuje riziko gynekologických ochorení, 
obezity, chronických ochorení kože, 
dýchacích, močových i tráviacich orgánov, 
vzniku hemoroidov a zväčšenej prostaty, 

• upravuje hladinu hormónov, krvného tlaku, 
glukózy, pH, čistí krv a predchádza tvorbe 
krvných zrazenín, kŕčových žíl, cýst, zrastov, 

• okysličuje a uľahčuje dýchanie, 

• tlmí bolesť, znižuje únavu a napätie, 
ovplyvňuje únik moču, rozpúšťa hlieny. 

 



 

 

Winalite 
ZDRAVIE 

VITALITA 

a PREVENCIA  

s ANIÓNMI 


