Mükemmel koruman›n da ötesinde!

Kad›nlar›n bekledi¤i koruma ve rahatl›¤› sa¤layan

Kotex Ultra Dry&Soft,
Jinekologlar Taraf›ndan Öneriliyor
Kad›nlar›n bekledi¤i koruma ve rahatl›¤› sa¤layan Kotex Ultra Dry&Soft, doktorlar taraf›ndan
öneriliyor. Jinekologlar, Kotex Ultra Dry&Soft'un özellikle “allerjiye yol açacak yap›s› olmamas›”
ve “pamuksu özelli¤inin olmas›”, “emici olmas›”, “hava ald›rmas›” ve “terlemeye yol
açmamas›” gerekti¤ini vurguluyorlar. Kotex'i kullanan 10 jinekologdan 9'u Kotex'i öneriyor.
Kotex Ultra Dry&Soft özellikle pamuksu yüzeye ve emici özelli¤e sahip olmas› nedeniyle
tercihlerde öne ç›k›yor.
1000’den fazla jinekolog arasında yapılan araﬂtırmaya göre;
• Jinekologlar›n yüzde 96's› iç çamaﬂ›rlar›n pamuklu olmas› gerekti¤ini söylüyor.
• Jinekologlar›n yüzde 61'i hastalar›nda ped yüzünden kaynaklanan enfeksiyonlarla
karﬂ›laﬂt›¤›n› belirtirken, yüzde 56's› yanl›ﬂ ped kullan›m›ndan kaynaklanan tahriﬂ ve
k›zar›kl›k sorunlar› yaﬂad›¤›n› ifade ediyor.
• Jinekologlar›n yüzde 79'u pedin yüzeyinin pamuksu ve sa¤l›kl› materyallerden oluﬂmas›n›n
en do¤rusu oldu¤unu belirtiyor.

DAHA FAZLA B‹LG‹ ‹Ç‹N:
Funda Çetin: (0212) 229 10 40 (Dahili: 115)
Birsal Karamano¤lu: 0 532 442 53 87
Kotex ürünleri hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi alabilmek için www.kotex.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kotex hakk›nda
Ka¤›t ve kiﬂisel bak›m ürünlerinde dünya lideri Kimberly-Clark, 2006 y›l›n›n baﬂ›nda dünyan›n ilk hijyenik kad›n ped markas› Kotex’i Türkiye pazar›na
sundu. 1921 y›l›nda pazara sunulmas›n›n ard›ndan kad›nlar›n günlük yaﬂam›nda devrim yaratan Kotex, ABD’nin 1 numaral› hijyenik ped markas›.
Kotex sahip oldu¤u tekstil dokulu üst yüzeyi ve yumuﬂak pamuksu kenarlar› ile cildin nefes almas›na olanak sa¤l›yor ve tahriﬂi engellemeye yard›mc›
oluyor. Kotex Ultra Dry&Soft Ped, Kotex Kal›n Ped ve Kotex Günlük Ped, Kotex Lightdays Günlük Ped seçenekleriyle Türk kad›nlar›n›n be¤enisine
sunulan Kotex, ABD'de oldu¤u kadar di¤er birçok ülkenin de 1 numaral› kad›n bak›m ürünleri markas›. Kotex ailesinin yeni ürünü Kotex Young
genç k›zlara özel ilk ve tek tasar›ml› ped olarak üretildi.
Kimberly-Clark hakk›nda
Ka¤›t ve kiﬂisel bak›m ürünlerinde dünya lideri olan Kimberly-Clark ve dünyaca tan›nan markalar› 150'den fazla ülkede pazarda faaliyet gösteriyor.
Dünya çap›nda, 1,3 milyar kiﬂi - yaklaﬂ›k dünya nüfusunun dörtte biri - her gün K-C markalar›ndan en az birini kullan›yor. Kotex®, Kleenex®, Andrex®,
Scottex®, Huggies®, Pull-Ups® ve Poise® gibi markalara sahip olan Kimberly-Clark, 80'den fazla ülkede lider veya ikinci konumda. 62 bin kiﬂinin
çal›ﬂt›¤› Kimberly-Clark hakk›nda son haberlere ulaﬂmak ve daha fazla bilgi edinebilmek için
www.kimberly-clark.com sayfas›n› ziyaret etmek yeterli.

