Liên hệ báo chí :
Ms. Phan Mỹ Nghệ
Trưởng phòng Quan hệ công chúng
Điện thoại: 0983428127
Email: nghe-phanmy@unicharm.com

Thông cáo Báo chí
DIANA UNICHARM TIÊN PHONG RA MẮT BĂNG THẤM TIỂU UFREE

“Giải tỏa nỗi lo són tiểu để phụ nữ thoải mái vui cười”
Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2018, Công ty Cổ phần Diana Unicharm – nhà sản xuất sản phẩm chăm sóc cá nhân
số 1 Nhật Bản - hân hạnh ra mắt sản phẩm băng thấm tiểu Ufree nhập khẩu từ tập đoàn Unicharm Nhật Bản
với mong muốn góp phần nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho phụ nữ Việt Nam. Trong giai đoạn đầu ra
mắt, công ty triển khai chương trình giá dùng thử hấp dẫn chỉ từ 17.000 đồng cho một hộp sản phẩm băng thấm
tiểu Ufree 8 miếng.

Băng thấm tiểu Ufree lần đầu tiên và duy nhất có mặt tại Việt Nam giúp phụ nữ giải tỏa nỗi lo són tiểu

Són tiểu (hay mất kiểm soát tiểu tiện) là tình trạng phổ biến, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, sự tự tin trong
giao tiếp và sức khỏe của khoảng 34% phụ nữ trên toàn thế giới1. Trong khi băng thấm tiểu đã được sử dụng phổ
biến ở nhiều nước trên thế giới như một giải pháp hữu hiệu từ nhiều năm qua, phụ nữ Việt Nam vẫn đang sử dụng
các sản phẩm truyền thống như khăn giấy, băng vệ sinh, hiện chưa đáp ứng được yêu cầu về độ thấm hút và khử
mùi nước tiểu.
Mang tới thông điệp “Són tiểu chỉ là chuyện nhỏ! Để phụ nữ vô tư tận hưởng cuộc sống” băng thấm tiểu Ufree quản lý bởi nhãn hàng tã người lớn Caryn - là sản phẩm chuyên dụng đầu tiên tại Việt Nam để thấm nước tiểu
dành cho phụ nữ. Sản phẩm được thiết kế và cấu tạo khác biệt so với băng vệ sinh thông thường (chuyên dùng
thấm dịch kinh nguyệt) đảm bảo thấm hút nhanh nước tiểu, giữ cảm giác khô thoáng và thoải mái cho người sử
dụng nhờ những tính năng ưu việt:
* Nguồn: Tập đoàn Unicharm. Nhà sản xuất tã giấy số 1 Nhật Bản, số liệu từ Công ty Nghiên cứu thị trường INTAGE 5CL giá trị tiêu dùng sản phẩm tã giấy 04/2011 – 03/2017

o Lõi thấm siêu tốc 1s giúp thấm hút nhanh, giữ nước và ngăn
thấm ngược. Theo kết quả thử nghiệm của Tổng Cục Tiêu
Chuẩn Đo Lường Chất Lượng cho thấy độ thấm hút nước tiểu
của băng thấm tiểu Ufree nhanh hơn gấp 3 lần so với băng vệ
sinh thông thường.
o Công nghệ khử mùi nước tiểu 24H, với cơ chế ngậm mùi
của hạt polyme giúp ngăn mùi hiệu quả suốt ngày dài giúp phụ
nữ luôn cảm thấy tự tin.
o Bề mặt thấm dạng sóng Soft-touch đảm bảo độ mỏng nhẹ,
êm mềm.
o Vách chống tràn dọc hai bên miếng băng, giúp ngăn tràn hiệu
quả.

Băng thấm tiểu Ufree với lõi thấm tiêu tốc 1s
và công nghệ khử mùi 24H

Sử dụng băng thấm tiểu không chỉ giúp phái đẹp giải tỏa nỗi lo mất kiểm soát tiểu tiện mà còn bảo vệ sức khỏe
để các chị em luôn thoải mái về tinh thần và thể chất. Sản phẩm hiện có 3 loại phù hợp cho các mức độ són tiểu
khác nhau (Nhẹ, Vừa, Nhiều) và được phân phối tại các hiệu thuốc, cửa hàng tạp hóa siêu thị và hệ thống các cửa
hàng tiện lợi trên toàn quốc.
Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website của nhãn hàng tại địa chỉ www.caryn.com.vn.
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Nguồn: The Prevalence of Urinary Incontinence (2001), Victor W Nitti, Reviews in Urology; 3(Suppl 1): S2–S6.
Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (12/2017)

Thông tin thêm
Công ty Cổ phần Diana Unicharm là thành viên của Tập đoàn Unicharm – Nhà sản xuất số 1 Nhật Bản trong lĩnh vực sản phẩm chăm
sóc vệ sinh cá nhân thành công tại hơn 80 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, Diana Unicharm được thành lập với sứ mệnh luôn đi
đầu áp dụng những công nghệ mới nhất để sáng tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao nhất – phù hợp nhất, góp phần nâng tầm chất
lượng cuộc sống người Việt Nam. Các sản phẩm của Diana Unicharm đều trở nên quen thuộc với người tiêu dùng như tã giấy trẻ em
Bobby, Mamy Poko, Moony, sản phẩm chăm sóc phụ nữ băng vệ sinh Diana; sản phẩm tã người lớn Caryn; sản phẩm chăm sóc da như
bông tẩy trang Silcot, khăn ướt; sản phẩm chăm sóc sức khỏe như khẩu trang 3D Mask.

Són tiểu là sự rò rỉ nước tiểu ra ngoài không theo ý muốn khi cười, ho, vận động mạnh hay bê vật nặng gây ra bởi sự suy yếu cơ sàn
chậu do lão hóa tự nhiên hoặc mang thai, sinh nở hoặc một số vấn đề sức khỏe như đái tháo đường, táo bón, v.v.... Ước tính, khoảng
34% phụ nữ trên toàn thế giới đang gặp phải vấn đề này. Mặc dù không nguy hiểm tính mạng, són tiểu thường xuyên kéo dài sẽ gây ra
cảm giác ẩm ướt khó chịu, mất vệ sinh, khiến phái đẹp bất an, thậm chí “khủng hoảng” và mất dần sự tự tin trong giao tiếp và sinh hoạt.
Ngoài ra, nếu không giữ vệ sinh sạch sẽ, són tiểu là nguy cơ gây viêm nhiễm da, bộ phận sinh dục, đường tiết niệu có thể dẫn tới nhiều
vấn đề sức khỏe khác.

* Nguồn: Tập đoàn Unicharm. Nhà sản xuất tã giấy số 1 Nhật Bản, số liệu từ Công ty Nghiên cứu thị trường INTAGE 5CL giá trị tiêu dùng sản phẩm tã giấy 04/2011 – 03/2017

