
Přípravky osobní hygieny (nejen) pro ženy 
 

Léčebně profylaktické dámské vložky na bázi 
fytokompozic z výtažků léčivých bylin a esenciálních olejů 
jsou exkluzivním produktem společnosti TianDe. Nikdy 
předtím nebyla léčba a prevence ženských onemocnění tak 
jednoduchá a příjemná! Nahrazení obvyklých vložek za 
léčebně profylaktické mění každodenní hygienickou 
proceduru v účinnou ozdravnou kúru. 
Tyto vložky jsou unikátními prostředky pro prevenci, 
ozdravení a hygienu ženského organismu a také pro 
provádění testů a komplexní léčbu ženské pohlavní sféry. 
Byly vyvinuty na základě metod tradiční čínské medicíny. 
Léčebně profylaktický účinek vložek vychází z uznávaných 
naturopatických metodik ozdravení člověka: fytoterapie, 
aromaterapie a akupunktury. 
 
Přípravky osobní hygieny pro ženy od firmy TianDe 

 normalizují kyselinozásaditou rovnováhu ženských pohlavních orgánů  

 oslabují životaschopnost choroboplodných bakterií 

 napomáhají obnovení zdravé mikroflóry dělohy 

 zlepšují místní krevní oběh, zmírňují otoky v oblasti pohlavních 
orgánů, odstraňují stagnace 

 zmírňují bolestivé pocity 

 redukují klimakterické projevy (pro ty, ženy, které již při čtení 
nadpisu namítnou, že vložky již nepotřebují) 

 napomáhají upevnění výsledků dosažených během komplexní 
léčby 

 zvyšují citlivost mikroorganismů na antibakteriální přípravky 

 zvyšují tonus pánevních svalů 

 zlepšují kvalitu intimního života. 
 

Mechanismus působeni 
1. Nejnovější technologie výroby vložek zajišťuje extra porézní strukturu jejich povrchu a 
vzduchopropustnost základní vrstvy ze 100% přírodní bavlny. To zaručuje maximální úroveň 
hydroskopičnosti vložek a vylučuje vznik stagnací, zabraňuje symptomům podráždění, pálení a 
svědění. 
2. Fytoncidy (velmi účinné látky, tvořící se v pletivech některých druhů rostlin, které mají baktericidní 
a fungicidní účinky) a esenciální oleje obsažené ve vložkách vnikají do sliznice pohlavních orgánů a 
působí na biologické aktivní body, mají místní i celkový ozdravný účinek (fungují na principu suchého 
obkladu). Jejich vysoké účinnosti se dosahuje těsnou blízkostí se sliznicí pohlavních orgánů, která má 
velké množství krevních a lymfatických cév, citlivé nervové pleteně. Tím je zaručen vysoký stupeň 
pronikání léčivých látek, kterými jsou vložky naplněny, do ženského organismu. 

 



Dámské vložky Energie bylin 

 
Dámské vložky Energie bylin vyvinuli vědci ze Státního 
centra čínské medicíny. Obsahují unikátní 
fytomembránu. Jsou vyráběny na špičkovém 
technologickém zařízení. Jsou obohaceny o 
patentovaný koncentrát rostlinných výtažků 
připravených podle dávných receptů čínské dynastie 
Tang. 
Receptura vložek obsahuje 49 bylin: Děhel čínský, 
Vanilku, Anděliku, Devětsil, Mátu, Zimolez, Kořen 
Prorostlíku, Smilaxu, Jarvy, Pazvonku Chloupkatého, 
Borneol, Aksamit, Šabřinu pošvatou, Puškvorec 
obecný a další. 
Fytomembrána vložek se vyrábí speciální technologií zpracování čerstvě řezaných bylin, která zajišťuje 
vysokou koncentraci aktivních složek rostlinných buněk (koncentrace aktivních složek činí 70-80%, což 
mnohonásobně převyšuje obdobné parametry v odvarech a nálevech z rostlin). Kromě toho 
fytomembrána dodatečně zajišťuje vysokou vzduchopropustnost, dobrou savost vložky a rychlé 
vpravení tekutiny do hloubky. 
Exkluzivní technologie výroby vložek Energie bylin zahrnuje mikrodrcení rostlinných buněk, 
extrahování léčivých látek, jejich vakuové koncentrování, magnetizaci a sterilizaci aktivních složek.  
Denní a noční menstruační vložky obsahují expresni test pro kontrolu mikroflóry. 

Doporučují se v rámci komplexní léčby gynekologických onemocnění, při výrazném projevu 
zánětlivých procesů, včetně kandidózy, k  prevenci gynekologických onemocnění, 
normalizaci hormonálního stavu a zlepšení kvality života.  
 
  

Vložky Energie bylin jsou v těchto druzích:   

- denní                         Baleni: 20 ks. Kod: 61901.  
- denní menstruační   Baleni:   8 ks. Kod: 61902.  
- noční menstruační   Baleni:   8 ks. Kod: 61903.  
 

  
Přednosti oproti běžným vložkám na trhu: 
1. povrch z přírodní viskózy umožňuje absorbovat tekutinu 2x rychleji. 
2. Fytomembrána obsahuje extrakty máty, vanilky a další. 
3. 100% přírodní bavlněný povrch absorbuje tekutinu. 
4. Ultrasavý polymer pohlcuje zbytky vlhkosti a zabezpečuje sucho. 
5. Vnější obal blokuje tekutinu. 
6. Balení menstruačních vložek obsahuje expres test pro kontrolu mikroflóry. 
 
Použiti: pro pozitivní změny zdravotního stavu a komfortního života používejte vložky nejméně po 
dobu 3 měsíců v kombinacích dle potřeby a dle měsíčního cyklu. 



Dámské vložky Nefritová svěžest 

 
Vložky Nefritová svěžest jsou také dílem vědců z Čínského státního institutu medicíny a farmakologie. 
Ve vývoji vložek byly využity pokrokové lékařské technologie s použitím patentované fytokompozice 
FCM. Léčivé fytokompozice se skládají z esenciálních olejů a výtažků z léčivých bylin. 
Léčebně profylaktické vložky jsou unikátními prostředky pro prevenci, ozdravení a hygienu ženského 
organismu a komplexní léčbu ženské pohlavní sféry. Byly vyvinuty na základě metod tradiční čínské 
medicíny s použitím bylin. Obsahují fytokompozici FCM z 19 léčivých rostlin (olej z černého pepře, 
výtažek z šabřiny pošvaté, heřmánku, srdečníku, jerlínu žlutavého, korkovníku amurského a dalších). 
Vložky Nefritová svěžest s mentolem obsahují navíc olej z máty peprné. 
Vložky Nefritová svěžest s výtažkem z aloe obsahují vysoký koncentrát této léčivé rostliny – 
přírodního antibiotika. 

I vložky Nefritová svěžest se doporučují se k prevenci gynekologických problémů, během 
podpůrné léčby a k upevnění výsledků léčby. 
 

Druhy vložek na bázi léčivých bylin Nefritová svěžest: 

- supertenké vložky pro každý den na bázi léčivých bylin, Balení 18 ks. Kód 61908     
- supertenké vložky pro každý den na bázi léčivých bylin s mentolem, Balení 18 ks. Kód 61910     
- denní vložky na bázi léčivých bylin, Balení 20 ks. Kód 61905      
- denní vložky na bázi léčivých bylin s mentolem, Balení 20 ks. Kód 61909      
- denní vložky na bázi léčivých bylin s výtažkem aloe, Balení 20 ks. Kód 61911      
- denní menstruační vložky na bázi léčivých bylin, Balení 10 ks. Kód 61906      
- noční menstruační vložky na bázi léčivých bylin, Balení 10 ks. Kód 61907      
 

Použití: pro pozitivní změny zdravotního stavu a komfortního života používejte vložky nejméně po 
dobu 3 měsíců v kombinacích dle potřeby a dle měsíčního cyklu. 
 

 
Poznámka pod čarou. 
Po přečtení informací vás asi napadne proč je v nadpisu v závorce nejen? To proto, že vložky již vyzkoušeli 
s velkým úspěchem i mnozí muži, kteří mají problémy s prostatou, urologické problémy, nebo hemoroidy.  
Pokud muži kolem vás trpí podobnými problémy a jsou otevření přírodní léčbě, doporučte je i jim a uvidíte, že 
vám poděkují. Síla bylinek a úleva od nepříjemností spojených s výše uvedenými zdravotními problémy je 
přesvědčí a možná změní i chybný názor, že vložky jsou jen pro ženy a musí být jen menstruační . 
 
Výborné výsledky používání vložek mají i ženy v klimakteriu, které už při přečtení nadpisu namítají, že již vložky 
nepotřebují. I jim pomáhají byliny obsažené ve vložkách k lepšímu a komfortnějšímu životu právě v tomto 
období. 



 
 


