
Красива всеки ден!



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 дишащo 
фолио, което използват в производството на своите абсорбиращи продукти.

https://tzmo-global.com

bella е марка, която предлага широка гама от дишащи дамски цикълни и 
ежедневни превръзки, козметични изделия от памук и продукти за лична 
хигиена.
В продължение на много години дамските превръзки с марка bella са синоним 
на самочувствие, комфорт и защита. bella се променя точно както жените 
през годините - заедно с техните вкусове, нужди и начин на живот. Успехът на 
bella се дължи преди всичко на висококачествените дишащи продукти, които 
предлага, новите технологии и желанието да създаде гъвкави решения за 
съвременната жена. 
Всички дамски превръзки в гамата на bella са дишащи, силно абсорбиращи и 
без латекс – външният слой на продуктите е направен от въздухопропусклив 
материал, а вътршният от изключително деликатен, мек и приятен на допир 
нетъкан материал. 
bella Mamma е линия на bella, създадена специално за жени, които ще 
преминат през най-хубавия, но и най-важния момент от живота си – раждането 
на дете. Марката предлага висококачествени подплънки за кърмачки, 
подложки за родилки и еластични гащи. Продуктите от серията са създадени, 
така че да носят истински комфорт, защита и сигурност на жените.

Свалете нашите приложения за женско здраве от сайта
https://bella-global.com



класически дамски превръзки

Bella

Bella Softiplait – За жени, които ценят комфорта и безопасността. Покрити с мек като памук и 
приятен на допир нетъкан текстил Softiplait. Превръзките са дишащи – външният слой е направен от 
паропропусклив материал, който спира течността, но в същото време не пречи на кожата да диша 
и позволява свободното движение на въздух. Имат релефно покритие за по-добро усещане за 
мекота.

• Деликатен и приятен на 
допир нетъкан текстил.

• Ефективно пренася 
течността във 
вътрешността на 
превръзката. 

• Гарантира усещането за 
чистота и натуралност.

• Елиминира риска от 
дразнене.

Покрити с мек 
като памук 

слой

Дерматологично 
тествани

7 mm
Нормална 
дебелина

С дишащ 
външен слой

Мек като 
памук 
нетъкан 
материал 

Не съдържат 
латекс 

225 mm

Индивидуално 
опаковани 

Normal
Без крилца

     

Nova
С крилца

     

Nova Comfort
С крилца

     

225 mm 225 mm



класически дамски превръзки

Bella
Bella Drainette – За жени, които ценят комфорта и безопасността. Покрити с нежна като коприна 
и бързосъхнеща мрежа Drainette. Превръзките са дишащи – външният слой е направен от 
паропропусклив материал, който спира течността, но в същото време не пречи на кожата да диша 
и позволява свободното движение на въздух. Имат релефно покритие за по-добро усещане за 
мекота.

• Нежна като коприна, 
бързосъхнеща мрежа

• Бързо абсорбира 
течността

• Осигурява усещането за 
сухота и свежест

• Запазва влажността далеч 
от кожата и не позволява 
тя да изтече в страни

Покрити с 
нежен като 

коприна слой

Дерматологично 
тествани 7 mm

Нормална 
дебелина

С дишащ 
външен слой

Нежен като 
коприна 
нетъкан 
материал 

Не съдържат 
латекс 

Индивидуално 
опаковани 

Nova Comfort
С крилца

     
225 mm



ултра тънки дамски превръзки с крилца

Bella Perfecta 
Slim

Bella Perfecta Slim Extra Soft – невидими дори при плътно прилепнали дрехи. Предназначени са за жени със средна и с  
по-силна менструация. Покрити са с нежен слой Extra Soft – нетъкан мек като памук материал, който ги прави 
изключително деликатни и приятни на допир и перфектно предпазва кожата от възможни раздразнения. Превръзките са 
дишащи – външният слой е направен от паропропусклив материал, който спира течността, но в същото време не пречи 
на кожата да диша и позволява свободното движение на въздух. Имат декоративен релефен дизайн, което допълнително 
подобрява абсорбацията на течности и гарантира усещането за чистота и свежест.

Bella Perfecta Slim Extra Soft Night – Препоръчват се при обилно кървене и за през нощта. Имат удължена форма,  
по-големи крилца и увеличена способност на абсорбиране. 

• Деликатен и приятен на  
допир слой.

• Перфектно предпазва кожата 
от възможни раздразнения.

• Перфориран – ефективно и 
бързо пренася течността във 
вътрешността на превръзката.

• Гарантира усещането за 
чистота и натуралност.

Уникален дизайн – нетипична 
форма и повърхност.
По-големи крилца.

Покрити с 
мек като 

памук слой 
EXTRA SOFT 

– нетъкан 
текстил 

Дерматологично 
тествани 2 mm

Изключително 
тънки

С дишащ 
външен слой

Ефективно неутрализира 
неприятната миризма и 
намалява размножаването 
на бактерии

Система за допълнителна защита 
– сините ивици по краищата 
предотвратяват изтичането на течност 
извън превръзката

Blue

      

Rose

      

Night

       

Не съдържат 
латекс 

235 mm 235 mm 315 mm

Индивидуално 
опаковани 

Суперабсорбент– 
веднага превръща 
течността в 
гел, силен 
антибактериален 
ефект



ултра тънки дамски превръзки с крилца

Bella Perfecta 
Slim

Bella Perfecta Slim Silky Drai – невидими дори при плътно прилепнали дрехи. Предназначени са за жени със средна и с 
по-силна менструация. Покрити са с копринено мек и нежен слой Silky Drai – мрежа със система от микроканалчета, 
благодарение на което течността не изтича отстрани по дрехите. Превръзките са дишащи – външният слой е направен 
от паропропусклив материал, който спира течността, но в същото време не пречи на кожата да диша и позволява 
свободното движение на въздух. Превръзките са с декоративен релефен дизайн, което допълнително подобрява 
абсорбацията на течности и гарантира усещането за чистота и свежест.
 
Bella Perfecta Silky Drai Night – Препоръчват се при обилно кървене и за през нощта. Имат удължена форма, по-големи 
крилца и увеличена способност на абсорбиране. 

• Копринено мек и нежен за 
кожата слой.

• Бърза абсорбация.
• Мрежа със система от 

микроканалчета (по-широки 
в горната част и по-тесни 
в основата), благодарение 
на което течността бързо 
се пренася и задържа във 
вътрешността на превръзката и 
не изтича отстрани по дрехите.

Уникален дизайн – нетипична 
форма и повърхност.
По-големи крилца.

Покрити с 
нежен като 

коприна слой 
SILKY DRAI

Blue

      

Rose

      

Night

       

235 mm 235 mm 315 mm

Дерматологично 
тествани 2 mm

Изключително 
тънки

С дишащ 
външен слой

Суперабсорбент– 
веднага превръща 
течността в 
гел, силен 
антибактериален 
ефект

Ефективно неутрализира 
неприятната миризма и 
намалява размножаването 
на бактерии

Система за допълнителна защита 
– сините ивици по краищата 
предотвратяват изтичането на течност 
извън превръзката

Не съдържат 
латекс 

Индивидуално 
опаковани 



дамски превръзки с крилца обогатени с 
екстракт от билки

Bella Herbs
Bella Herbs – Предназначени са за жени със средна и с по-силна менструация. Уникална линия превръзки за жени, 
обогатени с екстракт от билки, гарантиращи защита и комфорт през дните на месечния цикъл. Превръзките Bella Herbs 
са много абсорбиращи и ефективно неутрализират неприятната миризма. Покрити са с нежен слой Extra Soft – нетъкан 
мек като памук материал, който ги прави изключително деликатни и приятни на допир и който в комбинация с екстрактите 
от билки се грижи за здравето и защитата на интимната зона. Превръзките са дишащи – външният слой е направен 
от паропропусклив материал, който спира течността, но в същото време не пречи на кожата да диша и позволява 
свободното движение на въздух. 

Липата е добре известна със своите 
лечебни свойства. Има антибактериално и 
противовъзпалително действие, успокоява 
сърбежа и паренето на кожата. Приятният, сладък 
аромат на липата освежава, така че жената да 
се чувства комфортно по време на месечния си 
цикъл.

Върбинката има свойства които регулират 
менструалния цикъл, намалява риска 
от раздразнения на кожата и има 
противовъзпалително действие. Върбинката 
има нежен аромат на лимон, който успокоява и 
облекчава нервното напрежение.

Живовлякът се грижи за най-чувствителната кожа 
и успокоява кожни раздразнения. Благодарение на 
успокояващите си свойства помага за намаляване 
на възпалителните процеси. Има антибактериални 
и противовъзпалителни свойства. 

Покрити с мек като 
памук слой Extra Soft

нетъкан материал, който в 
комбинация с екстракта от 

билки се грижи за здравето 
и защитата на  

интимната зона. 

Дерматологично 
тествани 4 mm

Изключително 
тънки

С дишащ 
външен слой

Суперабсорбент– 
веднага превръща 
течността в 
гел, силен 
антибактериален 
ефект

Ефективно неутрализира 
неприятната миризма  
и намалява  
размножаването  
на бактерии

Tilia 
аромат на Липа

      

Verbena 
 аромат на Върбинка

      

Plantago
екстракт от Живовляк

      

Не съдържат 
латекс 

225 mm 225 mm 225 mm

Индивидуално 
опаковани 



ултра тънки дамски превръзки с крилца

Bella for 
Тeens Ultra

Bella for Тeens Ultra – специално създадени за момичета в тийнейджърска възраст и за млади и активни жени със средна 
и с по-силна менструация. Изключително тънки с дебелина 2 мм, което ги прави невидими дори и под много прилепнали 
дрехи. Дишащият външен слой и покритието от изключително нежен супер мек нетъкан текстил защитават кожата и 
от най-малките раздразнения. Вълшебният гел, съдържащ се във вътрешността на превръзката, я прави изключително 
абсорбираща и даваща усещане за сигурност.

Дерматологично 
тествани 2 mm

Изключително 
тънки

С дишащ 
външен слой

Високо ниво 
на абсорбация 
и усещане за 
сухота

Ефективно неутрализира 
неприятната миризма

Relax

      

Sensitive

      

Energy

      

Не съдържат 
латекс 

Мек като памук слой EXTRA SOFT – нетъкан 
текстил 
• Деликатен и приятен на допир.
• Перфектно предпазва кожата от възможни 

раздразнения.
• Перфориран – ефективно и бързо пренася 

течността във вътрешността на превръзката.
• Гарантира усещането за чистота и натуралност.

Нежен като коприна слой SILKY DRAI 
• Копринено мек и нежен за кожата.
• Бърза абсорбация.
• Мрежа със система от микроканалчета 

(по-широки в горната част и по-тесни 
в основата), благодарение на което 
течността бързо се пренася и задържа във 
вътрешността на превръзката и не изтича 
отстрани по дрехите.

235 mm 235 mm 235 mm



класически ежедневни дамски превръзки

Bella panty

Bella Panty – Предлагат се в удобна картонена опаковка и имат извита анатомична форма. Без аромат са, 
което ги прави подходящи за жени с чувствителна кожа. Покрити са със Soft – мек като памук, деликатен 
и приятен на допир слой от нетъкан материал. Превръзките са дишащи – външният слой е направен 
от паропропусклив материал, който спира течността, но в същото време не пречи на кожата да диша и 
позволява свободното движение на въздух.

Покрити със Soft 
мек като памук 

нетъкан материал 
гарантиращ комфорт 

и безопасност.

Дерматологично 
тествани 3 mm

Нормална 
дебелина

С дишащ 
външен слой

Мек като 
памук 
нетъкан 
материал 

Не съдържат 
латекс 

Bella Panty  

Soft 

Bella Panty  

Soft 

Bella Panty  

Mini

Удобна картонена 
опаковка

162 mm 162 mm 135 mm

Bella Panty  

Soft Comfort 
162 mm



ежедневни дамски превръзки обогатени  
с екстракт от билки

Bella Panty Herbs
Bella Panty Herbs – тънки ежедневни дишащи дамски превръзки с висока абсорбация и обогатени с екстракт от билки. 
Предлагат се в удобна картонена опаковка с капаче и имат извита анатомична форма, прилягаща на всеки тип бельо.

Покрити с нежен слой 
Extra Soft

нетъкан материал, който в комбинация 
с екстракта от билки се грижи за 

здравето и защитата на  
интимната зона. 

Дерматологично 
тествани <2 mm

С дебелина под 
2 mm

С дишащ 
външен слой

Високо ниво 
на абсорбaция 
и усещане за 
сухота

Ефективно 
неутрализира 
неприятната 
миризма и намалява 
размножаването на 
бактерии

Mixform 
shape 
форма 
прилягаща 
на всеки тип 
бельо

Tilia  
аромат на Липа

Verbena 
 аромат на Върбинка

Plantago
екстракт от Живовляк

Не съдържат 
латекс 

Удобна картонена 
опаковка

151 mm 151 mm 151 mm

Липата е добре известна със своите 
лечебни свойства. Има антибактериално и 
противовъзпалително действие, успокоява 
сърбежа и паренето на кожата. Приятният, сладък 
аромат на липата освежава, така че жената да 
се чувства комфортно по време на месечния си 
цикъл.

Върбинката има свойства които регулират 
менструалния цикъл, намалява риска 
от раздразнения на кожата и има 
противовъзпалително действие. Върбинката 
има нежен аромат на лимон, който успокоява и 
облекчава нервното напрежение.

Живовлякът се грижи за най-чувствителната кожа 
и успокоява кожни раздразнения. Благодарение на 
успокояващите си свойства помага за намаляване 
на възпалителните процеси. Има антибактериални 
и противовъзпалителни свойства. 



ултра тънки ежедневни дамски превръзки

Bella Panty for 
Тeens 

Bella for Тeens Ultra – специално създадени за момичета в тийнейджърска възраст и за млади и активни жени. 
Изключително тънки са с дебелина 1 мм, което ги прави невидими дори и под много прилепнали дрехи. Предлагат се в 
удобна картонена опаковка с капаче и имат извита анатомична форма, прилягаща на всеки тип бельо. Дишащият външен 
слой и покритието от изключително нежен супер мек нетъкан текстил защитават кожата и от най-малките раздразнения. 

Дерматологично 
тествани 1 mm

Изключително 
тънки

С дишащ 
външен слой

Relax – с екстракт от 

зелен чай

Sensitive – 

без аромат

Energy – с аромат на 

екзотични плодове

Не съдържат 
латекс 

Всички видове са
покрити със Soft, 
мек като памук, 
деликатен слой.
Осигуряват  
дискретност на младите 
и активни жени.

Mixform shape 
форма прилягаща 
на всеки тип бельо

151 mm 151 mm 151 mm



ултра тънки ежедневни дамски  
превръзки със 100% био памучно покритие 

Bella Panty Intima
Bella Panty Intima Normal – особено подходящи за жени с по-чувствителна кожа. С дебелина под 2 мм, което ги прави 
невидими дори и под много прилепнали дрехи. Предлагат се в удобна картонена опаковка. Със 100% памучно покритие, 
което осигурява естествена защита на чувствителната кожа в интимната зона и ги прави изключително меки и деликатни 
за кожата. Покрити са със 100% био памук. 100% дишащи – външният слой на превръзките е направен от паропропусклив 
материал, който спира течността, но в същото време не пречи на кожата да диша и позволява свободното движение на 
въздух, осигурява усещането за свежест и сухота, а също така предпазва от обриви и раздразнения. 

Bella Panty Intima Large – по-дълги и с по-голяма попиваемост от Bella Panty Normal. 

Дерматологично 
тествани

>2 mm
Изключително 
тънки

Normal Normal Large

100% био 
памучно 
покритие 

151 mm 151 mm 176 mm

С дишащ 
външен слой

Не съдържат 
латекс 



ултра тънки ежедневни дамски  
превръзки със 100% био памучно покритие 

Bella Panty Intima

Дерматологично 
тествани

>2 mm
Изключително 
тънки

Plus Normal Plus Large Plus Small

151 mm 176 mm 140 mm

С дишащ 
външен слой

Не съдържат 
латекс 

PLUSBella Panty Intima Plus Normal – ежедневни 
превръзки с много висока абсорбираща 
способност. Особено подходящи за жени 
с по-чувствителна кожа. С дебелина под 
2 мм, което ги прави невидими дори и 
под много прилепнали дрехи. Предлагат 
се в удобна картонена опаковка. Със 
100% памучно покритие, което осигурява 
естествена защита на чувствителната кожа 
в интимната зона и ги прави изключително 
меки и деликатни за кожата. Покрити са 
със 100% био памук. 100% дишащи – 
външният слой на превръзките е направен 
от паропропусклив материал, който 
спира течността, но в същото време не 
пречи на кожата да диша и позволява 
свободното движение на въздух, осигурява 
усещането за свежест и сухота, а също 
така предпазва от обриви и раздразнения. 
Нежно ароматизирани и обогатени с 
екстракт от бели цветя (роза, жасмин и 
маргаритка).

Bella Panty Intima Plus Large – по-дълги 
(176 mm) и с още по-голяма абсорбираща 
способност от Bella Panty Plus Normal. 

Bella Panty Intima Plus Small – джобен 
размер, но въпреки това имат много 
добра абсорбираща способност, удобна 
опаковка, незабележими, което дава на 
жената пълна дискретност,  
независимо от вида на бельото.

Висока 
абсорбация

100% био 
памучно 
покритие 



ултра тънки ежедневни дамски  
превръзки със 100% био памучно покритие 

Bella Panty 

Дерматологично 
тествани

1 mm
Изключително 
тънки

С дишащ 
външен слой

Не съдържат 
латекс 

Sensitive 
Elegance

Bella Panty Sensitive Elegance – специално създадени 
за млади и успешни жени, които обичат да живеят 
активно и ценят изключителния и модерен стил. 
Предлагат се в удобна картонена опаковка, имат 
извита анатомична форма, прилягаща на всеки тип 
бельо. Изключително тънки ежедневни дишащи 
дамски превръзки с дебелина под 1 мм, което ги 
прави невидими дори и под много прилепнали дрехи. 
Покрити са със Soft – мек като памук, деликатен и 
приятен на допир слой от нетъкан материал. Външният 
слой на превръзките е направен от паропропусклив 
материал, който спира течността, но в същото време 
не пречи на кожата да диша и позволява свободното 
движение на въздух. 

Mixform shape 
форма прилягаща 
на всеки тип бельо

Покрити със Soft мек 
като памук нетъкан 
материал гарантиращ 
комфорт и безопасност.

Elegance
151 mm

Elegance
151 mm



| Апликаторите са изработени от 100% чист памук и са специално 
оформени, така че да не позволяват навлизане дълбоко в ушния канал и 
нараняване, a дръжките са направена от хартия. 

| Благодарение на специалната си форма са подходящи за нежно и 
безопасно почистване на чувствителните бебешки уши още от самото 
раждане. 

| Подходящи за ежедневна употреба.
| Брой в опаковка: 56 бр.

Бебешки анатомични клечки за уши

 

Bella Baby  
Happy 

| Подходящи за деликатната бебешка кожа и притежават 
висока попивателна способност.

| Изключително нежната двупластова хартия не предизвиква 
раздразнения на кожата, а доставя усещане за галене и 
комфорт. 

| Удобна опаковка, която може да се използва както вкъщи, 
така и навън. 

Двуцветни универсални сухи кърпи 
2х40 броя

| Осигуряват това, от което бебетата се нуждаят най-много: изцяло дишащи 
пелени.

| Специален нетъкан слой гарантира бързото абсорбиране на влагата.
| Коланче с форма, подходяща за пъпчето на новороденото. 
| EARLY CARE SYSTEM – новородените бебета се нуждаят от особено нежна 

грижа, затова разработената системата за ранна грижа в пелените Baby 
Happy включва – мекота, нежност и предотвратяване на раздразнения на 
чувствителната бебешка кожа. Специалният релефен вътрешен нетъкан 
материал осигурява бърза абсорбация, а нежната му мека структура е 
идеална за чувствителната кожа и на най-малките. Дишащият външен слой 
предпазва от раздразнение на кожата, а индикаторът за влага помага на 
родителите да разберат кога да сменят пелената.

| FLEXI FIT – Еластичните маншети около крачетата, предпазват от странично 
протичане, а еластичните уши отзад позволяват многократно отлепяне и 
залепяне на пелената. 

| AIR FLOW TECHNOLOGY – изцяло дишащи пелени – намалява до минимум 
риска от поява на обриви и раздразнения на кожата.

| WETNESS INDICATOR – Индикатор за влажност – цветна лента информира при 
необходимост от смяна на пелената, така че бебето винаги да има усещане за 
сухота.

| PREMIUM DRY – специалният релефен нетъкан текстил увеличава усещането 
за сухота и комфорт на бебето.

Mini пелени за бебета



Bella Mamma 

Самозалепващите подплънки за кърмачки Bella Mamma са 
с абсорбиращо ядро, което ефективно защитава срещу 
протичания и петна.
9 Изключителна мекота и деликатност – Покрити са с 

нежен слой Extra Soft – нетъкан материал, който ги прави 
изключително меки, деликатни и приятни на допир и 
перфектно предпазва кожата от възможни раздразнения.

9 Тънки и дискретни, за чувство на сигурност и комфорт.
9 Надеждно прикрепяне към дрехите – залепяща се лента.
9 Анатомична форма с вдлъбнатина за зърната – осигурява 

перфектно пасване.
9 Дишащ външен слой – позволява на въздуха да циркулира 

свободно и свежда до минимум риска от раздразнения.
9 За еднократна употреба.
9 Дерматологично тествани.

Bella Mamma подплънки за кърмачки 

Bella Mamma Comfort  
подплънки за кърмачки 
Уникални подплънки за кърмачки, отличаващи се с по-висока 
абсорбция, препоръчващи се особено за силна лактация, 
обогатени със суперабсорбираща сърцевина и специален слой 
за бързо разпределение на течността.
9 Изключително висока абсорбация.
9 Надеждно прикрепяне към дрехите – залепяща се лента.
9 Изключителна мекота и деликатност – Покрити са с 

нежен слой Extra Soft – нетъкан материал, който ги прави 
изключително меки, деликатни и приятни на допир и 
перфектно предпазва кожата от възможни раздразнения. 

9 Тънки и дискретни, за чувство на сигурност и комфорт.
9 Анатомична форма с вдлъбнатина за зърната –  осигурява 

перфектно пасване.
9 Дишащ външен слой – позволява на въздуха да  циркулира 

свободно и свежда до минимум 
 риска от раздразнения.
9 За еднократна употреба.
9 Дерматологично тествани.



Bella Mamma 

Меки, деликатни и силно абсорбиращи подложки специално 
създадени за употреба след раждане и след гинекологични 
процедури. Гарантират комфорт на младата майка в първите дни 
след раждането.
9 По-големи и с много по-висока попивателна способност, 

благодарение на специалния абсорбиращ материал, от който 
са направени – целулозно ядро, покрито с мек дишащ нетъкан 
материал. 

9 Позволяват на кожата да диша и гарантират оптимална 
циркулация на въздух.

9 Те са големи, имат форма на правоъгълник с размери –  
27 cm дължина и 9 cm ширина, което осигурява максимален 
комфорт и защита дори в легнало положение.

9 Много по-надеждни и ефективни в сравнение с обикновени 
дамски превръзки.

9 Мекият дишащ нетъкан материал не дразни деликатната 
кожа в интимните зони и по този начин помага за по-бързото 
възстановяване на раните.

9 Подложките не съдържат лепило или изкуствени елементи, 
ограничаващи дишането или причиняващи раздразнения.

9 Дерматологично тествани.

Bella Mamma подложки за родилки 

Меко и гъвкаво, деликатно бельо с размери M / L и XL специално 
създадено за фиксиране на подложките за родилки Bella Mamma.
Направени от мрежа, която осигурява свободна циркулация на въздуха 
(полиестер + еластан) и позволява на кожата да диша. Това спомага за по-
бързия възстановителен процес след раждане.
За многократна употреба до 25 пъти – могат да се перат при 60° C. 
Дерматологично тествани.

Bella Mamma еластични гащи  
за родилки за многократна употреба



Bella Cotton 

Произведени са от 100% чист памук, който е деликатен и безопасен за всяка кожа. 
Специално създадени и за най-взискателните жени – изключително плътни, но в същото 
време много деликатни, нежни и меки.
Имат двустранна структура и осигуряват прецизна и внимателна грижа за кожата: 
9 Гладка страна – идеална за козметично приложение, подходяща за почистване на очите и 

чувствителните зони.
9 Релефна страна – идеална за почистване на кожата, подходяща за дълбоко почистване.
9 Със затворен ръб по периферията предотвратяващ разнищване и оставяне на власинки.
9 Подходящи за ежедневна употреба от цялото семейство.
9 Дерматологично тествани.

Bella Cotton козметични тампони за 
почистване на грим

9 Произведени от 100% чист памук.
9 Подходящи за ежедневна хигиена на ушите.
9 Предлагат се в различни опаковки и бройки – в найлонова опаковка, кръгла кутия и 

правоъгълна кутия.

Bella Cotton клечки за уши

100 бр. 100 бр. 200 бр. 300 бр.

140 бр. 80 бр.



Bella Cotton Bio

Bella Cotton Bio – в отговор на клиентите, които искат да живеят в хармония с 
природата и в същото време да се наслаждават на висококачествени продукти, 
TZMO създават продуктова линия от 100% чист органичен памук: Bella Cotton 
BIO. Висококачествените козметични тампони са изработени от органичен памук, 
отглеждан без пестициди, хербициди и химични торове, а пластмасовите дръжки 
на клечките за уши са заменени с хартиени. 
ECO PACK – Опаковката на продуктите е изработена от биоразградима 
пластмаса.

Bella Cotton Bio козметични тампони за 
почистване на грим

Имат двустранна структура и осигуряват прецизна и внимателна грижа за 
кожата: 

9 Гладка страна – идеална за козметично приложение, подходяща за 
почистване на очите и чувствителните зони.

9 Релефна страна – идеална за почистване на кожата, подходяща за дълбоко 
почистване.

9 Дерматологично тествани.

Избирайки продуктите BELLA от 100% органичен памук, 
 вие допринасяте за опазването на околната среда. 

Продуктите Bella Cotton Bio имат сертификат GOTS (Global 
Organic Textile Standard) – Глобалният органичен текстилен 
стандарт (GOTS) е най-важното международно лого за качество 
на текстил. То се издава от Интернационална работна група на 
GOTS, която включва Internationale Verband der Naturtextilwirtschaft 
(IVN), Германия, Асоциацията за почвите (Soil Association или 
SA), Великобритания, Асоциацията за органична търговия (Or-
ganic Trade Association или OTA), САЩ, и Японската асоциация 
за органичен памук (Japan Organic Cotton Association или JOCA), 
Япония. (http://www.global–standard.org/). 

Продуктите Bella Cotton Bio притежават сертификат на ICEA 
(Италиански институт за сертифициране и инспектиране на 
фирми, които подхождат с грижа към околната среда, условията 
на работа и колективните права на работниците, който се 
присъжда само на екологично чисти продукти, изработени от 
естествени суровини, не тествани върху животни, без вредни 
вещества и синтетични химикали (http://www.icea.info/en/).

Висококачествените био клечки за уши са изработени от органичен памук, отглеждан 
без пестициди, хербициди и химични торове, 
9 Пластмасовите дръжки на клечките за уши са заменени с хартиени.
9 Опаковката на продукта е изработена от биоразградима пластмаса.
9 Дерматологично тествани.

Bella Cotton Bio – сертификати

Bella Cotton Bio клечки за уши

40 бр.

160 бр.



Произведени са от 100% чист памук, който е деликатен и безопасен 
за всяка кожа. Специално създадени и за най-взискателните жени – 
изключително плътни, но в същото време много деликатни, нежни и меки. С 
екстракт от алое, който овлажнява кожата и успокоява раздразненията.

Имат двустранна структура и осигуряват прецизна и внимателна грижа за 
кожата: 
9 Гладка страна – идеална за козметично приложение, подходяща за 

почистване на очите и чувствителните зони.
9 Релефна страна – идеална за почистване на кожата, подходяща за 

дълбоко почистване.
9 Със затворен ръб по периферията предотвратява разнищване и 

оставяне на власинки.
9 С екстракт от алое – овлажнява кожата и успокоява раздразненията.
9 Дерматологично тествани.

Bella Cotton Care козметични 
тампони за почистване на грим 

Bella Cotton Care

Произведени от 100% чист, висококачествен памук. С екстракт от 
алое, който има успокояващо действие. Подходящи за ежедневна 
хигиена на ушите. Предлагат се в удобна и практична опаковка.

Bella Cotton Care клечки за 
уши с екстракт от алое

70 бр. 100 бр.

200 бр.



Bella Cotton Care

Авенди ООД
София, бул. „Искърско шосе”, №7, Търговски Център Европа, Сграда 12, Партер 

телефон: +359 2 973 1181

bella-global.com tzmo-global.com


