
ПРОДУКТИ ЗА 
ИНКОНТИТЕНЦИЯ И 
КОЗМЕТИКА ЗА СУХА И 
ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА





TZMO SA e водещ европейски 
производител и доставчик на модерни 
и висококачествени абсорбиращи 
хигиенни продукти за лична употреба 
с марка bella, висококачествени 
абсорбиращи санитарно-хигиенни 
продукти, козметика и медицински 
изделия, както и на пълна гама 
от абсорбиращи продукти за 
инконтиненция с марка Seni, 
медицински изделия с марка Matopat и др. 

С натрупания опит и съвременни 
производствени технологии, 
компанията доставя продукти с  
най-високо качество. 

TZMO SA има 55 компании в Полша  
и в други държави, в които работят  
над 7 600 души.

В резултат на желанието на TZMO SA  
да помогнат на техните клиенти 
да се чувстват максимално добре, 
през 2004 г. първи в света създават 
дишащ ламинат, който използват в 
производството на своите абсорбиращи 
продукти.

https://tzmo-global.com



Дишащи продукти

Редуцира неприятната мириз

Продукти за различни хора - 
пълни, слаби

Без латекс

Дерматологично тествани

Анатомична форма

Система за екснра сухота 
(специален слой в 
абсорбиращата сърцевина)

Силно абсорбиращи

Меки и деликатни

Инконтиненция (НЗУ - незадърgане на урина)
Инконтиненцията е медицинско състояние, при което не може да се контролира напълно пикочния мехур.
Има няколко вида инконтиненция
• Уринарна инконтиненция, засяга един от трима души по света.
• Стрес инконтиненция - най-често срещаният вид при жените. Около 10% от мъжката инконтиненция е 

от този вид. Възможно е да засегне жените по време на бременност, след раждане и след 40 годишна 
възраст. Често се случва и при млади жени, когато спортуват.

• Спешна инконтиненция - известна е още като “свръхактивен пикочен мехур“ и се среща най-често при 
мъжете и е резултат от увеличена простата.

• Функционална инконтиненция - някои хора не могат да стигнат до тоалетната навреме поради трудности, 
причинени от физическо или прсихическо заболяване.

• Смесена инконтиненция - комбинация от стрес инконтиненция и спешна инконтиненция.
• Невробиологични нарушения на пикочния мехур - при някои хора мозъкът не може да комуникира 

правилно с пикочния мехур.
• Преливна инконтиненция - ако някой страда от постоянен или епизодичен поток от урина, той има 

преливна инконтиненция. Това може да бъде причинено от обструкция или увреждане на нерви.
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URO
PROTECT

Seni Lady
Урологични подложки 

за специални задачи        

Останете свежи и сухи през цялото 
                        време със Seni Lady!



Seni Lady Comfort
Индивидуално опаковани

Урологичните подложки Seni Lady Comfort за лека 
инконтинеция са създадени за хора, които въпреки 
слабостта на пикочния мехур искат да водят 
активен начин на живот, които ценят комфорта и 
сигурността в съчетание с дискретност.
• Индивидуално опаковани - удобство и 

дискретност.
• Суперабсорбент с екстракт от зелен чай -  

с антибактериално действие и ефективно 
неутрализиране на миризмата.

• Анатомична форма - комфортни и перфектно 
пасващи към тялото.

• Хидрофобични странични прегради* - иновация 
при абсорбиращите продукти, която възпрепятства 
течността да излезне извън подложката.

• Естетично релефно покритие - по-добро 
разпределение на влажността.

• Меки и деликатни - изключително меките 
материали, от които са изработени, ги правят 
много приятни на допир, не дразнят кожата и 
увеличават комфорта при използването им.

• EDS (Система за екстра сухота)* - позволява по-
бързо и по-ефективно разпределение на влагата 
вътре в абсорбиращата сърцевина, като увеличава 
усещането за сухота и подобрява комфорта при 
използването на продукта.

• 100% дишащи - външният слой на подложката е 
създаден от паропропусклив материал, който не 
пречи на кожата да диша и позволява свободното 
движение на въздуха. Дишащото свойство на 
подложката намалява риска от развитие на рани и 
ожулвания, както и кожни раздразнения.

• Нешумящи подложки - гаранция за дискретност и 
комфорт.

• Спиране на миризмата - суперабсорбентът 
задържа миризмата и влагата вътре в подложката, 
има и антибактериално действие.

• Без латекс - латексът може да бъде проблем за 
всеки, който е изложен на продължителен контакт 
с него.

* без подложки микро

Останете свежи и сухи през цялото 
                        време със Seni Lady!

Обикновената дамска превръзка 
         не може да свърши тази задача.

Милиони жени на всяка възраст изпитват случайни малки 
изпускания на урина, когато се смеят, кихат или повдигат бебе.
Това е много често и засяга всяка 1 на 4 дами в различен 
етап от живота. Това може да бъде причинено от бременност, 
много раждания, менопауза, наднормено тегло или някои 
медицински състояния.

Слабостта на пикочния мехур обаче 
не трябва да ви ограничава по никакъв начин!

Можете да се наслаждавате на всеки ден от живота си.
Урологичните подложки Seni Lady за слабост на пикочния 
мехур осигуряват дискретна защита срещу неочаквано 
изпускане на урина с абсорбция, дори 4 пъти по-висока от 
дамските превръзки като също предлагат и функцията
Odor Stop!

Урологичните  подложки трябва да са по-абсорбиращи. По 
време на менструалния цикъл, жената губи около 500мл кръв в 
рамките на няколко дни. При инконтинентен човек 
количеството неконтролирана урина може да бъде 
500 мл на ден (при лека инконтиненция) или дори повече (при 
умерена или тежка инконтиненция).
Също така, урината не е толкова плътна течност като кръвта, 
така че урологичните подложки трябва да имат специален 
магически гел, който да задържа течността и да предотвратява 
появяването на миризма. Полезно е също, когато подложките 
са оборудвани със странични уплътнения, за да се предотврати 
протичане отстрани.

Уринарната инконтиненция често се 
свързва с други заболявания. 
След като те бъдат излекувани, 
инконтиненцията също може да спре.
За да се намали честотата на 
изпускане или да се елиминира 
слабостта на пикочния мехур – 
ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА СЕБЕ СИ.
1. Посетете лекар.
Статистиката показва, че след като една жена 
забележи първите симптоми на слабост на 
пикочния мехур, отнема 3 години, преди да 
потърси съвет от лекар. Това е твърде дълго! 
Много случаи на инконтиненция могат да бъдат 
лекувани и напълно елиминирани.

2. Не забравяйте за 
правилната хидратация и 
здравословната храна.
Хората с инконтиненция често 
мислят, че слабостта на пикочния 
мехур може да бъде избегната, 
ако пият по-малко течности. 
Но е точно обратното. 
Пиенето на достатъчно 
количество течности е от 
съществено значение за 
здравето и благосъстоянието. 
Правилната диета, богата на 
фибри и минерали, подобрява 
метаболизма и регулира перисталтиката. 

3. Практикувайте упражненията
на Кегел.
Дори няколко минути упражнения на ден 
могат да подобрят ефективността на 
мускулите на таза и да намалят риска от 
слабост на пикочния мехур. 

URO
PROTECT

Опитайте урологични подложки Seni Lady със система URO PROTECT.

Влагата, държана далеч 
от кожата, създава 
усещане за сухота.

Страничните уплътнения 
предотвратяват странично 
протичане, дори в случай на 
по-интензивна загуба на урина.

Без латекс. По-малък риск 
от дразнене на кожата 
и алергични реакции

Свободна циркулация 
на въздуха, предпазва кожата 
от рани и раздразнения.

Идеално прилягане към 
тялото, удобно и дискретно.

Стоп Миризма 
Система за елиминиране 
на неприятната миризма.

БЕЗОПАСНОСТ

СУХОТА

КОМФОРТ

Урологични подложки Seni Lady 
се препоръчват също и
при майчинство.



Seni Lady Comfort Mini
Малки количества между 
посещенията на тоалетната
12 бр.

По-високо ниво на абсорбция. Препоръчва 
се, когато е по-трудно да се контролира 
урината и изпусканията се случват по-често.

       

Seni Lady Comfort Normal
Умерено количество изпускане
10 бр.

Подложки с по-голяма повърхност и по-
висока абсорбция. Перфектни за 
по-чести и по-обилни изпускания на урина.

       

Seni Lady Comfort Micro
1-2 капки от време на време
16 бр. 

Ултратънки, малки урологични подложки за 
жени с малки изпускания на урина, които се 
случват по време на кашлица, кихане, смях 
или упражнения.

       



Seni Lady
Урологични подложки за лека инконтиненция

Урологичните подложки Seni Lady за лека 
инконтинеция са създадени за жени, които въпреки 
слабостта на пикочния мехур искат да водят 
активен начин на живот, които ценят комфорта и 
сигурността в съчетание с дискретност.

• Анатомична форма - комфортни и перфектно 
пасващи към тялото.

• Хидрофобични странични прегради* - иновация 
при абсорбиращите продукти, която възпрепятства 
течността да излезне извън подложката.

• Естетично релефно покритие - по-добро 
разпределение на влажността.

• Меки и деликатни - изключително меките 
материали, от които са изработени, ги правят 
много приятни на допир, не дразнят кожата и 
увеличават комфорта при използването им.

• EDS (Система за екстра сухота)* - позволява по-
бързо и по-ефективно разпределение на влагата 
вътре в абсорбиращата сърцевина, като увеличава 
усещането за сухота и подобрява комфорта при 
използването на продукта.

• 100% дишащи - външният слой на подложката е 
създаден от паропропусклив материал, който не 
пречи на кожата да диша и позволява свободното 
движение на въздуха. Дишащото свойство на 
подложката намалява риска от развитие на рани и 
ожулвания, както и кожни раздразнения.

• Нешумящи подложки - гаранция за дискретност и 
комфорт.

• Спиране на миризмата - суперабсорбентът 
задържа миризмата и влагата вътре в подложката, 
има и антибактериално действие.

• Без латекс - латексът може да бъде проблем за 
всеки, който е изложен на продължителен контакт 
с него.

* без подложки микро

Останете свежи и сухи през цялото 
                        време със Seni Lady!

Обикновената дамска превръзка 
         не може да свърши тази задача.

Милиони жени на всяка възраст изпитват случайни малки 
изпускания на урина, когато се смеят, кихат или повдигат бебе.
Това е много често и засяга всяка 1 на 4 дами в различен 
етап от живота. Това може да бъде причинено от бременност, 
много раждания, менопауза, наднормено тегло или някои 
медицински състояния.

Слабостта на пикочния мехур обаче 
не трябва да ви ограничава по никакъв начин!

Можете да се наслаждавате на всеки ден от живота си.
Урологичните подложки Seni Lady за слабост на пикочния 
мехур осигуряват дискретна защита срещу неочаквано 
изпускане на урина с абсорбция, дори 4 пъти по-висока от 
дамските превръзки като също предлагат и функцията
Odor Stop!

Урологичните  подложки трябва да са по-абсорбиращи. По 
време на менструалния цикъл, жената губи около 500мл кръв в 
рамките на няколко дни. При инконтинентен човек 
количеството неконтролирана урина може да бъде 
500 мл на ден (при лека инконтиненция) или дори повече (при 
умерена или тежка инконтиненция).
Също така, урината не е толкова плътна течност като кръвта, 
така че урологичните подложки трябва да имат специален 
магически гел, който да задържа течността и да предотвратява 
появяването на миризма. Полезно е също, когато подложките 
са оборудвани със странични уплътнения, за да се предотврати 
протичане отстрани.

Уринарната инконтиненция често се 
свързва с други заболявания. 
След като те бъдат излекувани, 
инконтиненцията също може да спре.
За да се намали честотата на 
изпускане или да се елиминира 
слабостта на пикочния мехур – 
ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА СЕБЕ СИ.
1. Посетете лекар.
Статистиката показва, че след като една жена 
забележи първите симптоми на слабост на 
пикочния мехур, отнема 3 години, преди да 
потърси съвет от лекар. Това е твърде дълго! 
Много случаи на инконтиненция могат да бъдат 
лекувани и напълно елиминирани.

2. Не забравяйте за 
правилната хидратация и 
здравословната храна.
Хората с инконтиненция често 
мислят, че слабостта на пикочния 
мехур може да бъде избегната, 
ако пият по-малко течности. 
Но е точно обратното. 
Пиенето на достатъчно 
количество течности е от 
съществено значение за 
здравето и благосъстоянието. 
Правилната диета, богата на 
фибри и минерали, подобрява 
метаболизма и регулира перисталтиката. 

3. Практикувайте упражненията
на Кегел.
Дори няколко минути упражнения на ден 
могат да подобрят ефективността на 
мускулите на таза и да намалят риска от 
слабост на пикочния мехур. 

URO
PROTECT

Опитайте урологични подложки Seni Lady със система URO PROTECT.

Влагата, държана далеч 
от кожата, създава 
усещане за сухота.

Страничните уплътнения 
предотвратяват странично 
протичане, дори в случай на 
по-интензивна загуба на урина.

Без латекс. По-малък риск 
от дразнене на кожата 
и алергични реакции

Свободна циркулация 
на въздуха, предпазва кожата 
от рани и раздразнения.

Идеално прилягане към 
тялото, удобно и дискретно.

Стоп Миризма 
Система за елиминиране 
на неприятната миризма.

БЕЗОПАСНОСТ

СУХОТА

КОМФОРТ

Урологични подложки Seni Lady 
се препоръчват също и
при майчинство.



Урологични подложки Seni Lady се предлагат 
в 8 размера, съобразени с вашите нужди

Seni Lady Slim Normal
Умерено количество изпускане
20 бр.

Подложки с по-голяма повърхност и по-
висока абсорбция. Перфектни за 
по-чести и по-обилни изпускания на урина.

       

Seni Lady Slim Extra
Умерено количество изпускане
15 бр.

Подложки с по-голяма повърхност и по-
висока абсорбция. Перфектни за 
по-чести и по-обилни изпускания на урина.

       

Seni Lady Extra Plus
Умерено количество изпускане
15 бр.

Подложки с по-голяма повърхност и по-
висока абсорбция. Перфектни за 
по-чести и по-обилни изпускания на урина.

       



Seni Lady Super
Чести и големи количества 
изпускане
15 бр.

Най-големите и най-абсорбиращи 
урологични подложки за жени, които често 
изпитват изпускания и искат да се чувстват 
в безопасност, когато не могат да отидат до 
тоалетната,  напр. по време на сън.

       

Seni Lady Plus
Чести и големи количества 
изпускане
15 бр.

Най-големите и най-абсорбиращи 
урологични подложки за жени, които често 
изпитват изпускания и искат да се чувстват 
в безопасност, когато не могат да отидат 
до тоалетната,  например по време на сън. 
Може да се използват и при  умерена 
инконтиненция.

       

1. Посетете лекар.
Статистиката показва, че след 
като една жена забележи първите 
симптоми на слабост на пикочния 
мехур, отнема 3 години, преди 
да потърси съвет от лекар. Това 
е твърде дълго! Много случаи на 
инконтиненция могат да бъдат 
лекувани и напълно елиминирани.

2. Не забравяйте за  правилната 
хидратация и здравословната 
храна.
Хората с инконтиненция често 
 мислят, че слабостта на пикочния 
 мехур може да бъде избегната, 
 ако пият по-малко течности.  Но 
е точно обратното.  Пиенето на 
достатъчно  количество течности 
е от  съществено значение за 
 здравето и благосъстоянието.   
 

Правилната диета, богата на 
 фибри и минерали, подобрява 
 метаболизма и регулира 
перисталтиката. 

3. Практикувайте упражненията на 
Кегел.
Дори няколко минути упражнения 
на ден  могат да подобрят 
ефективността на  мускулите 
на таза и да намалят риска от 
слабост на пикочния мехур.  

Уринарната инконтиненция често се  свързва с други заболявания.  След като те бъдат излекувани, 
 инконтиненцията също може да спре.
За да се намали честотата на  изпускане или да се елиминира  слабостта на пикочния мехур – 
 ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА СЕБЕ СИ.

Seni Lady
Урологични подложки за лека инконтиненция





Влагата, държана далеч 
от кожата, създава 
усещане за сухота.

Страничните уплътнения 
предотвратяват странично 
протичане, дори в случай на 
по-интензивна загуба на урина.

Без латекс. По-малък риск 
от дразнене на кожата 
и алергични реакции

Свободна циркулация 
на въздуха, предпазва кожата 
от рани и раздразнения.

Идеално прилягане към 
тялото, удобно и дискретно.

Стоп Миризма 
Система за елиминиране 
на неприятната миризма.

БЕЗОПАСНОСТ

СУХОТА

КОМФОРТ

Урологични подложки 
Seni Lady  се препоръчват  

също и  при майчинство.

Опитайте урологични подложки Seni Lady със 
система URO PROTECT.

URO
PROTECT



Seni Man
Доказана защита, идеална за мъже

Знаехте ли, че милиони мъже страдат 
от уринарна инконтиненция? Сега може 

да се справите с това неудобство и да се 
наслаждавате на живота ежедневно.



Seni Man
                    

Урологичните подложки Seni Man са създадени за мъжете, които не позволяват инконтиненцията да 
определя живота им.
Seni Man е защитно и дискретно решение за мъжете с лека и средна инконтиненция. Различни видове 
според размера и степента на попиване – изберете най-подходящия.

• Силно абсорбираща повърхност - висока 
абсорбация.

• EDS (Система за екстра сухота) - позволява по-
бързо и по-ефективно разпределение на влагата 
вътре в абсорбиращата сърцевина, като увеличава 
усещането за сухота и подобрява комфорта при 
използването на продукта.

• Анатомична форма - комфортни и перфектно 
пасващи към тялото.

• Подробна инструкция за поставяне и използване 
на продукта

• Хидрофобични странични прегради - иновация 
при абсорбиращите продукти, която възпрепятства 
течността да излезне извън подложката.

• Меки и деликатни - изключително меките 
материали, от които са изработени, ги правят 
много приятни на допир, не дразнят кожата и 
увеличават комфорта при използването им.

• 100% дишащи - външният слой на подложката е 
създаден от паропропусклив материал, който не 
пречи на кожата да диша и позволява свободното 
движение на въздуха. Дишащото свойство на 
подложката намалява риска от развитие на рани и 
ожулвания, както и кожни раздразнения.

Знаехте ли, че 
милиони мъже 
страдат от уринарна 
инконтиненция? Сега 
може да се справите с 
това неудобство и да 
се наслаждавате на 
живота ежедневно.



Seni Man Normal
15 бр.

за мъже с лека инконтиненция

       

Seni Man Extra
15 бр.

за мъже с лека инконтиненция, когато е 
необходима по-висока попивност

     

Seni Man Super
10 бр.

Форма на лодка осигурява място за пениса 
и скротума. 
Най-голямата и най-попиваща подложка 
от серията. Може да се използва дори при 
обилно отделяне на урина.

     



Размер mm Брой в опаковка

Seni Lady

slim normal      105 x 280 20

slim extra      140 x 295 15

extra plus      150 x 330 15

super      180 x 370 15

plus       205 x 420 15

Seni Lady Comfort

micro      70 x 185 16

mini      95 x 225 12

normal      105 x 280 10

Seni Man

normal      215 x 285 15

extra      215 x 285 15

super       90 x 400 10

Seni Man
                    



Seni
Универсални пелени 
при средна и тежка 

инконтиненция



Super Seni

Създадени за тези, които се нуждаят от надеждна и 
удобна защита

• 360O гъвкавост - удобство и безопастност

 - еластичен колан на талията

 - многократни комби лепенки

• Недеформиращи еластични колани - след отваряне 
на еластичните колани те не се деформират, така че 
човек може да ги използва многократно.

• Двойно абсорбираща сърцевина - висока абсорбация 
и усещане за сухота.

• FIT & DRY  - пелените имат анатомична форма, като 
абсорбиращата сърцевина се намира в средната част.
Те са анатомични и прилягат към тялото, дискретни и 
удобни са, предоставят по-голямо усещане за сухота.

• EDS (Система за екстра сухота)* - позволява по-бързо 
и по-ефективно разпределение на влагата вътре в 
абсорбиращата сърцевина, като увеличава усещането 
за сухота и подобрява комфорта при използването на 
продукта.

• Хидрофобични странични прегради - иновация 
при абсорбиращите продукти, която възпрепятства 
течността да излезне извън подложката.

• Двоен индикатор за влага - променя се в контакт с 
влагата от вътрешността на продукта. Промяна на 
цвета на 50-80% от дължината индикира, че продуктът 
трябва да се смени с нов.

• 100% дишащи



Super Seni

          

Super Seni Plus

          

Super Seni Quatro

         

Размери (обиколка на талията): XS 40-60 cm S 55-80 cm M 75-110 cm L 100-150 cm XL 130-170 cm  



Seni Standard Air

Seni Standard Air  могат да бъдат използвани както за 
уринарна, така и за фекална инконтиненция.

• Недеформиращи еластични колани - след отваряне 
на еластичните колани те не се деформират, така че 
човек може да ги използва многократно.

• Перфектно пасване към тялото и чувство на сухота.
• Хидрофобични странични прегради - иновация 

при абсорбиращите продукти, която възпрепятства 
течността да излезне извън подложката.

• Двойно абсорбираща сърцевина - висока абсорбация 
и усещане за сухота.

• Имат странични крила от нетъкан дишащ материал.
• Външен слой, изработен от непропусклив филм.

• Намаляване на неприятната миризма.

• Индикатор за влага - информация за необходимостта 
от смяна на използвания продукт.

Seni Standard Air

          

Seni Standard Air Plus

          

Размери (обиколка на талията): S 55-80 cm M 75-110 cm L 100-150 cm XL 130-170 cm



Seni Basic

Seni Basic
• Външен слой, изработен от непропусклив филм по цялата повърхност.

• 4 двойни залепващи ленти с възможност за многократно отлепяне и залепяне.

• Двойно абсорбираща сърцевина - висока абсорбация и усещане за сухота.
• Хидрофобични странични прегради - иновация при абсорбиращите продукти, която възпрепятства 

течността да излезне извън подложката.
• Индикатор за влага - информация за необходимостта от смяна на използвания продукт.
• Едно ниво на абсорбация.

Seni Basic

          

Размери (обиколка на талията): S 55-80 cm M 75-110 cm L 100-150 cm XL 130-170 cm



Изборът на правилния 
продукт е много важен за 
комфорта и ползите от 
нашите продукти.
Измерете както е посочено.

Пелената трябва да приляга 
плътно, като крилцата се 
прехлупват точно колкото е 
необходимо.

Малкият размер ще стяга 
и причинява дискомфорт. 

Големият – ще позволява 
изтичане на течността.

Seni Active

Абсорбиращо урологично бельо за умерена до тежка 
инконтиненция. Създаден за хора, които въпреки 
средната или тежка инконтиненция искат да водят 
активен начин на живот и се нуждаят от надеждна и 
удобна защита.

• Модерен продукт, наподобяващ нормално бельо - 
идеално пасва към тялото, удобно при употреба.

• Напълно еластичен продукт - удобство и безопасност, 
движи се даедно с тялото.

• Различни размери и ниво на абсорбация. 

• Допълнителен мек нетъкан външен слой предпазващ 
от протриване, което е от съществено значение за 
безопасността на кожата.

• Могат да бъдат слагани и сваляни точно като 
обикновено бельо - те не ограничават движенията на 
тялото, а се движат заедно с него.

• Иновативно създадена абсорбираща сърцевина със 
суперабсорбент - висока абсорбация и защита срещу 
протичане.

• Хидрофобични странични прегради - иновация 
при абсорбиращите продукти, която възпрепятства 
течността да излезне извън бельото.

• Индикатор за влага - информира за необходимостта 
от смяна на използваното бельо.

• Странични шевове, които се късат за лесно премахване 
на използвания продукт.

• Специални ленти за затваряне на използвания 
продукт, поставени в задната част - хигиеничен и 
дискретен начин за изхвърляне на продукта.

• Маркиравка “FRONT“ - отпред, улесняваща правилното 
обуване на бельото.

• 100% дишащи - вътшният слой на бельото и създаден 
от пропусклив материал, който не пречи ва кожата да 
диша и позволява свободното движение на въздуха.

Размери (обиколка на талията): 

S 55-85 cm 
M 80-110 cm 
L 100-135 cm 
XL 120-160 cm



Seni Active Normal 
S, M, L, XL 10 бр

Изпускането на урина се случва рядко, между 
посещенията в тоалетната.

       

Seni Active Plus
M, L 10 бр.

Много често и обилно изпускане на урина, също 
и през нощта.

      



Seni Абсорбиращи хигиенни чаршафи

Seni Soft Super

• Осигуряват допълнителна защита срещу 
протичания и са чудесно допълнение към 
абсорбиращите продукти за инконтиненция 
- защита на легло или инвалидна количка от 
намокряне.

• Мека абсорбираща сърцевина.

• Мек и удобен горен нетъкан слой - комфорт при 
употреба.

• Външен слой, изработен от неплйзгащо ке 
непромокаемо фолио - защита срещу течове и 
разместване на чаршафа.

• Размер 90х60 cm.

Независимо от абсорбиращия продукт, който се използва, се препоръчва и употребата на допълнителна 
защита, чрез която леглата и спалното бельо да се запазят чисти.
Чаршафите за легло също са чудесна допълнителна защита по време на смяна на пелена или хигиенни 
працедури.

Seni Soft Basic

• Осигуряват допълнителна защита срещу 
протичания и са чудесно допълнение към 
абсорбиращите продукти за инконтиненция 
- защита на легло или инвалидна количка от 
намокряне.

• Мека сърцевина със суперабсорбент.

• Мек и удобен горен нетъкан слой - комфорт при 
употреба.

• Външен слой, изработен от неплйзгащо ке 
непромокаемо фолио - защита срещу течове и 
разместване на чаршафа.

• Размер 90х60 cm / 60x60 cm.



Seni care
Защото кожата не може  

да се защити сама

Специализирана грижа за:
• суха и чувствителна кожа
• за профилактика на подсичане
• при неволно изпускане на урина
• хопоалергични, дерматологично тествани



ДЕЛИКАТНО ПОЧИСТВАНЕ
Когато кожата е много деликатна и лесно се поддава на 
раздразнения, си струва да избереш доказани препарати, 
които е предизвикват раздразнения. Препаратите на Seni Care 
за измиване с вода създават нежна пяна и се изплакват лесно.

Мокри кърпички
за чувствителна кожа с алое и алантоин 68 бр

• мек и плътен нетъкан текстил - благодарение на специалната си структура, 
перфектно, ефективно и деликатно почистват и освежават кожата, без да е 
дразнят

• не съдържат парабени и алкохол 
• формула без ароматизираща композиция, за почистване на силно 

чувствителна кожа
• много голяма повърхност, 30 х 20 cm
• с благоприятно за кожата pH 5,5

Подхранваща и измиваща пяна
SINODOR I пантенол 500 ml

• ефективно почиства кожата, дори остатъци от изпражнения
• облекчава раздразненията
• неутрализира неприятните миризми
• в удобна опаковка с накрайник за спрей
• за ежедневна употреба

АКТИВНИ СЪСТАВКИ: Биокомплекс от ленено семе • Пантенол • Маслиново масло  
• Млечна киселина

Измиващ крем 3 в 1
SINODOR I 3% уреа 500 ml

• нежно почиства, позхранва, предпазва
• осигурява оптимално навлажняване на кожата
• освежава и неутрализира миризмата, например на урина, пот
• за ежедневна грижа за кожа, склонна към раздразнения, чувствителна 

към сапун и вода
АКТИВНИ СЪСТАВКИ: Уреа 3% • Биокомплекс от ленено семе • Глицерин • Млечна 

киселина • SINODOR® • ALLANTOIN



РЕГЕНЕРАЦИЯ
Деликатната и чувствителна кожа лесно се поддава на 
изсушаване, често сърби и щипе. За да се погрижиш за 
нея, използвай препарати с уреа, които ще осигурят на 
кожата дълбоко овлажняване и намаляване на усещането за 
опъване. 

Лосион за суха и чуствителна кожа
4% уреа 500 ml

• хидратираща емулсия за суха кожа
• ефективно омекотява сухия епидермис
• изглажда кожата и подобрява нейната еластичност
АКТИВНИ СЪСТАВКИ: 4% уреа • Биокомплекс от ленено семе • Алантоин • Аргинин  

• Трехалоза • Млечна киселина

Крем за суха, загрубяла кожа
10% уреа 100 ml

• ефективно подхранва кожата
• особено подходящ за пети, колена, крака, лакти и ръце
• регулира процеса на лющене и ексфолиране на кожата, омекотява я и 

я изглажда
• не съдържа оцветители
АКТИВНИ СЪСТАВКИ: 10% уреа • Биокомплекс от ленено семе • Ланолин • Витамин Е 

• Пантенол • Млечна киселина • Масло от Шеа • Алантоин

Шампоан пяна за сухо къпане
200 ml

• за измиване на коса и скалп без вода
• може да се изполва и при най-чувствителния скалп и всякакъв тип 

коса
• бързо и лесно почистване, като отстранява лесно замърсяването и 

неутрализира неприятната миризма и оставя приятна миризма
• Удобно приложение
АКТИВНИ СЪСТАВКИ: Екстракт от невен • Витамин Е



ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА
Изложена на продължителното действие на влагата, 
кожата става лесно податлива на раздразнения и 
болезнени подсичания. Защитните кремове Seni Care 
остават върху кожата като тънък слой, който я изолира от 
предизвикващите раздразнения вредни фактори като урина 
или пот.

Защитен крем с цинков оксид
100 ml

• прилага се при подсичане
• предпазва и регенерира раздразнената кожа
• има гъста консистенция
• създава върху кожата бял защитен слой, който я изолира 
от влагата

• оптималното съдържание на цинков оксид има 
антибактериално и антисептично действие

АКТИВНИ СЪСТАВКИ: Цинков оксид • Биокомплекс от ленено семе • Екстракт от лайка  
• Глицерин •  SINODOR® • Ланолин • Пантенол

Неутрализатор
500 ml

Помещенията заети от болни, понякога могат да имат 
неприятна миризма. Смяната на подложки или други 
абсорбиращи продукти може да се превърне в източник на 
нежелана миризма.
Неутрализаторът Seni Odor за разлика от обикновените 
освежители на въздух не маскира миризмите, a ги премахва. 
Поради съдържанието си на DEOPLEX® той ускорява 
разграждането на ароматните молекули. Неутрализира не 
само миризмата от урината, но и миризмата от хигиенните и 
битовите отпадъци и оставя деликатен и приятен аромат.



Не съдържа съставки от 
животински произход

Да се използва без вода

Дерматологично тествани и 
хипоалергенни - безопасни за 
употреба дори за хора с много 
чулствителна кожа

Био комплекс с ленено семе

Уреа
Уреата свързва водата в епидермиса и по този начин 
подобрява хидратацията и еластичността му

Да се използва с вода

Без алкохол

Без парабени

Съставка, абсорбираща 
миризмата на урина





tzmo-global.com
www.seni.bg

телефон: +359 2 952 64 82

ОФИЦИАЛЕН ДИСТРИБУТОР
за доставки:

"Триада Маркет енд Дистрибюшън" АД
гр. София, ул. "Суходолска" 195


