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 תקציר המחקר

 FBF NAPLES  BUONCONSGILIO במחקר קליני שנערך ע"י בית החולים ונבדק כותנה 100%מוצרי היגיינה 

 מרכזים רפואיים ברחבי איטליה 30 -, ב50 – 20נשים בגילאי  300בנפולי שבאיטליה, במדגם מייצג של 

בכל הנשים  .גרד, צריבה, הפרשות, ריח –באזור האינטימי  סימפטומיםנשים מכל מרכז(, הסובלות ממגוון  10)

הנשים התבקשו לא לשנות שום הרגל בהתנהגותן )לבוש, הרגלי  300 לא אובחן ממצא מעבדתי ספציפי. 

 100%י ההיגיינה הרגילים בתחבושות ותחתוניות העשויות וצרל מרחצה ועוד(, למעט החלפת השימוש ש

 חודשים ולדווח על שינויים. 3כותנה. הנשים התבקשו להשתמש במוצרים הללו למשך 

 תוצאות המחקר

נשים( דיווחו על ירידה הדרגתית עד העלמות הסימפטומים  כבר בחודש הראשון לשימוש במוצרי  178) 59.3%

 חודשים. 3נשים( דיווחו על החלמה מוחלטת של הסימפטומים תוך  77) 25.7%הכותנה הטהורה, 

 דיווחו על שיפור קל 10%. חודשים 3מהנשים דיווחו על החלמה מוחלטת תוך  85% -סה"כ 

נשים( ועל  107דיווחו על חוסר שינוי. בבדיקת קבוצת הנשים שדיווחו על שיפור קל ) 5%ורק בסימפטומים 

חודשים )ולא תוך חודש(, התברר שרובן נוהגות ללבוש ג'ינס צמוד טייץ ו/או  3תוך  שיפור והעלמות התופעות

 תחתונים סינתטיות, וחלקן סובלות מעודף משקל משמעותי. 

הינו כותנה טהורה   100%-מוצרי היגיינה מ הצלחה כבר בחודש הראשון של השימוש מראה בבירור כי 60%
ומים הקשורים לשימוש במוצרי היגיינה "מסורתיים" העשויים את עוצמת הסימפט המפחית פתרון משמעותי 

 מחומרים סינתטיים, בנשים רגישות.
אקלים הטבעי באזור -ואיזון המיקרולכותנה הטהורה יתרונות חשובים בשמירה על אוורור 

הטבעית  PH ה האינטימי, תוך שמירה על רמת

_________________________________________________________________ 

G. Bonomo: The use of hypoallergenic sanitary products for irritative vulvitis.* 

 Gynecoaogoi ITALY 2004 n.9:9-10 

 

 

 

 



 : ומונע למשלים כטיפול " אורגניק"

 זיהומים נרתיקיים קנדידה, דלקת נרתיקית כרונית, 
 .דלקות חיצוניות הנגרמות ממגע ואלרגיהו

 

 הינם: אורגניקגיינה הנשית של ההימוצרי 

 100%  .כותנה הן בשכבה החיצונית והן בשכבה הפנימית 
 .ללא מרכיבי ספיגה פטרוכימיים או כל מרכיבי ספיגה סינתטיים 
  ,ללא לטקס או פלסטיק., ללא כלורללא בושם 

 ם או ימורכבים מסיבי כותנה טבעיים )ואינם "מטופלים" ע"י מלבינים אופטי – היפו אלרגניים
 .נייטרלי PHבעלי וכלור( 

 סיבי הכותנה הארוכים יוצרים בועות אוויר  – נושמים(microchambers) ,רמה  ומבטיחים בזאת
 ורכות.ת אווריריו גבוהה של

  והפרשות מרובות.תופעות של גרד, תחושת בעירה, ריח למומלץ במיוחד 
 
 
 

 

 
 


