
KATALOG PRODUKTÓW



MASMI  jest  h iszpańską f i rmą,  specja l izu jącą s ię  w produkcj i  pełnej  gamy produktów h ig ien icznych ,  wykonanych
ze 100% czyste j  BAWEŁNY ORGANICZNEJ .  Natura lne produkty  n ie  zawiera ją  ce lu lozy ,  w iskozy ,  per fum,  d ioksyn ,  i tp . ,  

dz ięk i  temu zmnie jsza ją  ryzyko podrażnień i  a lerg i i .

F i rma MASMI  ma dwa jasne ce le  swoje j  dz iała lnośc i  :
1 .  Zdrowie kobiet

2 .  Dbałość o środowisko natura lne

Bawełna używana do produkcj i  wyrobów MASMI jest  b ie lona (czyszczona)  bez użyc ia  chloru (TCF)  i  d ioksyn .  Produkty  MASMI obejmują  
pełną gamę tamponów,  podpasek ,  płatków kosmetycznych a  także wkładek laktacy jnych wykonanych z  100% bawełny organicznej .  W 

przec iwieństwie  do większośc i  produktów "organicznych"  h ig ieny
intymnej  dostępnych na rynku ,  wkład chłonny i  powłoka zewnętrzna wszystk ich produktów MASMI wykonana jest  z  czystych natura lnych 

włók ien bawełn ianych a  n ie  z  puchu/pulpy ce lu lozowej .



W ciągu życ ia  zużyjesz  ponad

Czy wiesz,  że  . . .

podpasek ,  wkładek h ig ien icznych i
tamponów,  d latego tak ważne

jest ,  byś  sprawdzała  skład
stosowanych produktów.

20.000
Najwyższej  jakośc i  produkty  wykonane z  

na jczystszej  na naszej  p lanec ie ,  cer ty f ikowanej ,  
organicznej  bawełny -  bez żadnych substancj i  

chemicznych ,  pestycydów,  ch loru ,  d ioksyn ,  
GMO.  Bez s i ln ie  a lerg izu jących składników 

zapachowych i  barwników.  0% chemi i ,  0% GMO,  
0% chloru .  Produkt  w 100% organiczny ,  

h ipoalerg iczny ,  bez składników zapachowych .  
B ie lone nadt lenk iem wodoru .

Produkty Masmi 



Certyfikaty

Wszystkie produkty MASMI posiadają 
certyfikaty ICEA, GOTS, FSC, VEGAN, 

COTTON NATURAL, ALLERGY CERTIFIED, 
NORDIC SWAN, NOT TESTED ON ANIMALS. .

Produkty zostały przetestowane 
dermatologicznie, są hypoalergiczne i w 100% 

biodegradowalne.



Gwarancja jakości
NATURALNE KOSMETYKI, 
KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ

ICEA 
(Ethical and Environmental 

Certification Institute)

PRODUKTY EKOLOGICZNE
Znak ekologiczny przyznawany produktom, które powstają w poszanowaniu 

środowiska i ludzkiej pracy. Symbol ekologiczny przyznawany jest przez Włoski 
Instytut ds. Certyfikacji Etyki Środowiskowej.

Produkty Masmi posiadają certyfikat ICEA (Environmental and Ethical 
Certification Institute) Nr 2010-009

CERTYFIKAT NORDIC SWAN

Certyfikat Global Organic 
Textile Standard (GOTS)

Produkty Masmi posiadają certyfikat Global 
Organic Textile Standard (GOTS) to jeden z najbardziej rygorystycznych 
certyfikatów w branży odzieżowo-tekstylnej. Łączy wyśrubowane kryteria 

ekologiczne z podstawowymi standardami pracowniczymi.

Oznakowanie Nordic Swan na opakowaniu produktów MASMI daje 
gwarancję, że produkt jest przyjazny dla środowiska. Aby otrzymać to 

wyróżnienie nasze produkty muszą spełniać następujące warunki:
Produkty nie mogą być wybielane optycznie i zawierać perfum
Nałożony jest limit możliwych odpadów na proces produkcyjny

Nie można stosować balsamów nawilżających lub podobnych substancji
Składową produktu muszą być materiały odnawialne

Wybierając produkt z certyfikatem Nordic Swan, pomagasz zmniejszyć 
wpływ na środowisko i niezależnie od wybranego produktu możesz 

mieć pewność, że należy on do najlepszych w swojej kategorii.

100% CERTYFIKOWANA BAWEŁNA
Nie zawierają substancji pochodzenia zwierzęcego

Bawełna używana do produkcji wyrobów MASMI jest bielona 
(czyszczona) bez użycia chloru (TCF) i dioksyn.

Produkty MASMI obejmują pełną gamę tamponów, podpasek, 
płatków kosmetycznych a także wkładek laktacyjnych 

wykonanych z 100% bawełny organicznej. W przeciwieństwie 
do większości produktów „organicznych” do higieny  intymnej 
dostępnych na rynku, wkład chłonny i powłoka zewnętrzna 

wszystkich produktów MASMI wykonana jest z czystych 
naturalnych włókien bawełnianych a nie z puchu/pulpy 

celulozowej w 100% biodegradowalnej.



100% Wegańskie naturalne PRODUKTY

Nie zawierają substancji pochodzenia zwierzęcego
Możemy zagwarantować, że żadne składniki

 pochodzenia zwierzęcego, produkty uboczne ani nośniki
 (np. w procesie produkcyjnym) nie zostały użyte do 

opracowania i wytworzenia tych produktów, ani też nie 
przeprowadziliśmy

 żadnych testów na zwierzętach.

CERTYFIKAT ALERGII SKÓRNEJ

Wszystkie produkty MASMI NATURAL COTTON są
 opracowywane i produkowane bez testów na zwierzętach.

Testy dermatologiczne w celu
 zapewnienia zgodności formuł przeprowadzane są wyłącznie na ochotnikach 

w instytutach naukowych.

PRODUKTY NIE SĄ TESTOWANE NA ZWIERZETACH

Wszystkie produkty MASMI posiadają certyfikat AllergyCertifited.
Wybierając nasze produkty, możesz mieć pewność, że toksykolodzy z AllergyCertified przeszli przez 

każdy składnik i dokonali oceny ryzyka.
Certyfikat ten zapewnia również, że ryzyko rozwoju alergii skórnej jest minimalne.



Wykonane w całości ze 100% certyfikowanej bawełny organicznej. Hipoalergiczne, wysoce chłonne, 
zapewniają długotrwałą ochronę. Niezawierające: chloru, dioxyn, super absorbentów 

w postaci proszków i pudrów, perfum, celulozy, wiskozy. W 100% ulegające biodegradacji.

Produkty



Najwyższej jakości produkty w całości wykonane ze 100% certyfikowanej bawełny organicznej (włącznie z wkładem pochłaniającym). 

Produkt w 100% organiczny, hipoalergiczny, bez składników zapachowych, sztucznych absorbentów. 0% chemii, 0% GMO, 0% chloru. 

Nie zawierają perfum, celulozy, wiskozy, dioksyn, itp. które mogą uszkodzić skórę kobiet, powodować stany zapalne i alergie.

 Podpaski posiadają jedwabistą zewnętrzną powłokę ze specjalnym przeplotem zapobiegającym przyklejaniu się do skóry włókien bawełny. 

 

Podpaski

anatomiczna ze skrzydełkami na dzień i na noc



Zastosowana została specjalna konstrukcja z podtrzymującą taśmą klejącą na zewnętrznej stronie podpaski. Podpaski zapewniają długotrwałą i 

komfortową ochronę. Oddychające – najlepszy przepływ powietrza przez naturalne włókna. Gwarantują optymalny poziom wilgotności z 

zewnątrz – aby ograniczyć odwodnienie skóry w miejscach intymnych. pH naturalnej bawełny jest zgodne z fizjologicznym pH naszej skóry w 

wyniku czego produkty MASMI nie zaburzają naturalnej kwasowości pochwy. Delikatne dla skóry – podpaski MASMI są miękkie i delikatne w 

kontakcie za skórą, gwarantują maksymalny komfort. Dla zapewnienia, że produkty Masmi są wykonane ze 100% bawełny organicznej są 

hipoalergiczne i biodegradowalne – posiadają aż osiem certyfikatów: ICEA, GOTS, FSC, VEGAN, COTTON NATURAL, ALLERGY CERTIFIED, 

NORDIC SWAN, NOT TESTED ON ANIMALS. Wszystkie produkty są testowane klinicznie.

Podpaski



Ultra cienkie 
bawełniane podpaski 
ze skrzydełkami na noc 
Soft, 10 SZTUK

Ultra cienkie bawełniane 
podpaski ze skrzydełkami 
na dzień, 10 SZTUK

Ultra cienkie bawełniane 
podpaski ze skrzydełkami 
na noc Soft, 10 SZTUK

Ultra cienkie bawełniane 
podpaski ze skrzydełkami 
na noc, 10 SZTUK

EAN: 8432984000240
Cena detaliczna: 18,90 zł

EAN: 8432984000257
Cena detaliczna: 20,37 zł

EAN: 8432984000240
Cena detaliczna: 18,90 zł

EAN: 8432984000578
Cena detaliczna: 14,59 zł



Podpaski 2w1 - do użycia jako 
wkładka o powiększonej
pojemności lub podpaska dla kobiet z 
lekkim nietrzymaniem moczu 24 szt.

Klasyczne podpaski o 
anatomicznym kształcie – 
100% bawełny organicznej, 
16 SZTUK

EAN: 8432984000233
Cena detaliczna: 19,30 zł

EAN: 8432984000615
Cena detaliczna: 19,88 zł



Podpaski poporodowe -100% 
bawełny organicznej 10 szt.

EAN: 8432984000363
Cena detaliczna: 36,15 zł

Wkładki laktacyjne 100% 
bawełny organicznej, 
10 SZTUK

EAN: 8432984000394
Cena detaliczna: 27,23 zł

Produkty dla mam



Tampony Masmi to najwyższej jakości produkty w 100% organiczne, hipoalergiczne, bez składników zapachowych, sztucznych absorbentów. 0% chemii, 

0% GMO, 0% chloru. Bielone nadtlenkiem wodoru, certyfikowane, organiczne tampony do higieny intymnej dla kobiet. Dzięki naturalnemu składowi 

minimalizują ryzyko wstrząsu anafilaktycznego, nie zawierają perfum, celulozy, wiskozy, dioksyn, itp. które mogą uszkodzić skórę kobiet, powodować 

stany zapalne i alergie. Główny powód ich wyjątkowości i unikalności to naturalny skład. Zostały wykonane z najczystszej na naszej planecie, 

certyfikowanej, organicznej bawełny. 

Tampony

tampon z 
biodegradowalnym aplikatorem tampon bez aplikatora

Wchłanianie:

Regular (6-9g) Super (9-12g) Super Plus (12-15g)



Dla zapewnienia, że produkty Masmi są wykonane ze 100% bawełny organicznej, są hipoalergiczne i biodegradowalne – posiadają aż osiem 

certyfikatów: ICEA, GOTS, FSC, VEGAN, COTTON NATURAL, ALLERGY CERTIFIED, NORDIC SWAN, NOT TESTED ON ANIMALS. Wszystkie 

produkty są testowane klinicznie. Wysoce chłonne, zapewniają długotrwałą ochronę. Tampony mają wygodny w użyciu aplikator, który pozwala 

na aplikacje tamponu w sposób delikatny i komfortowy. Specjalna osłona bezpieczeństwa obejmująca wkład chłonny, który nie pozostawia 

włókien podczas usuwania tamponu z pochwy. Pełna dyskrecja i higiena.

Tampony



Na ogół  dostępne produkty  h ig ien iczne bywają  n iebezpieczne d la  naszego zdrowia  lub powodują  dyskomfort ,  bo 
wykorzystywana do ich produkcj i  mieszanka bawełny i  ce lu lozy drzewnej  jest  zwykle  wybie lana za pomocą chloru ,  

bawełna użyta  do ich produkcj i  może zawierać np .  pestycydy ,  a  więc substancje  chemiczne ,  k tóre mogą podrażniać ,  
osłab iać  bar ierę  ochronną i  w ten sposób sprzy jać  in fekc jom intymnym czy wysuszać del ikatne błony ś luzowe.



REGULAR 18 szt

SUPER 14 szt SUPER PLUS 15 szt

EAN: 8432984000523
Cena detaliczna: 15,67 zł

EAN: 8432984000516
Cena detaliczna: 14,10 zł

EAN: 8432984000530
Cena detaliczna: 16,94 zł

Tampony 
bez aplikatora



LIGHT 18 szt

SUPER 14 szt

REGULAR 18 szt

SUPER PLUS 14 szt

EAN: 8432984000288
Cena detaliczna: 18,51 zł

EAN: 8432984000295
Cena detaliczna: 18,51 zł

EAN: 8432984001087
Cena detaliczna: 18,51 zł

EAN: 8432984000271
Cena detaliczna: 18,51 zł

Tampony z aplikatorem



Najwyższej jakości produkty w całości wykonane ze 100% certyfikowanej bawełny organicznej (włącznie z wkładem pochłaniającym). Produkt 

w 100% organiczny, hipoalergiczny, bez składników zapachowych, sztucznych absorbentów. 0% chemii, 0% GMO, 0% chloru. Wkładki 

pozwalające skórze oddychać, zapewniają wysoki komfort i są zalecane dla kobiet ze skórą wrażliwą i skłonną do podrażnień. Nie zawierają 

perfum, celulozy, wiskozy, dioksyn, itp. które mogą uszkodzić skórę kobiet, powodować stany zapalne i alergie. 

Wkładki higieniczne

ultracienka ultra cienkie i wysoce 
chłonne dopasowujące się do bielizny

klasyczna maxiplus



Posiadają jedwabista zewnętrzna powlokę ze specjalnym przeplotem zapobiegającym przyklejaniu się do skóry włókien bawełny. 

Oddychające – najlepszy przepływ powietrza przez naturalne włókna. Gwarantują optymalny poziom wilgotności z zewnątrz – aby 

ograniczyć odwodnienie skóry w miejscach intymnych. pH naturalnej bawełny jest zgodne z fizjologicznym pH naszej skóry w wyniku 

czego produkty MASMI nie zaburzają naturalnej kwasowości pochwy. Wkładki MASMI są miękkie i delikatne w kontakcie za skórą, 

gwarantują maksymalny komfort. Dla zapewnienia, że produkty Masmi są wykonane ze 100% bawełny organicznej, są hipoalergiczne i 

biodegradowalne – posiadają aż osiem certyfikatów: ICEA, GOTS, FSC, VEGAN, COTTON NATURAL, ALLERGY CERTIFIED, NORDIC 

SWAN, NOT TESTED ON ANIMALS. Wszystkie produkty są testowane klinicznie.

Wkładki higieniczne



Wkładki higieniczne o 
anatomicznym kształcie – 
100% bawełny organicznej 
30 SZTUK

Wkładki higieniczne do 
stringów – 100% bawełny 
organicznej, 30 SZTUK

Ultra cienkie wkładki 
higieniczne o anatomicznym 
kształcie (pakowane 
indywidualnie), 24 SZTUK

EAN: 8432984000592
Cena detaliczna: 15,38 zł

EAN: 8432984000264
Cena detaliczna: 15,38 zł

EAN: 8432984000691
Cena detaliczna: 19,00 zł



Kubeczek menstruacyjny rozmiar S: 
odpowiedni dla kobiet poniżej 18 roku życia, 
które nie współżyją regularnie.

EAN: 8432984001124
Cena detaliczna: 94,56 zł

Kubeczki menstruacyjne – 3 rozmiary

- Pojemność 17 ml
- Średnica 40 mm
- Długość całkowita 62 mm

Kubeczek menstruacyjny rozmiar M: 
Odpowiedni dla kobiet poniżej 25 roku 
życia, które nie rodziły siłami natury

EAN: 8432984001131
Cena detaliczna: 94,56 zł

- Pojemność 25 ml
- Średnica 43 mm
- Długość całkowita 67 mm

Kubeczek menstruacyjny rozmiar L : 
Odpowiedni dla kobiet powyżej 25 roku 
życia lub dla kobiet, które rodziły 
siłami natury

EAN: 8432984001131
Cena detaliczna: 94,56 zł

- Pojemność 30 ml
- Średnica 46 mm
- Długość całkowita 66 mm



Delikatny dla skóry żel do higieny intymnej wzbogacony o 
organiczne ekstrakty roślinne: wyciąg z nagietka, znany z 
właściwości przeciwzapalnych i łagodzących podrażnienia 
oraz ekstrakt z borówki o właściwościach kojących, 
pozostawiający uczucie świeżości i czystości. Testowany 
dermatologicznie.

EAN: 8432984000905
Cena detaliczna: 39,19 zł

Delikatny żel do higieny intymnej z 
ekstraktem z nagietka i borówki

Składniki:
Aqua, Sorbitol, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Caprylyl/Capryl 
Gluciside, Calendula Officinalis Flower Extract*, Vaccinium Myrtillus Fruit 
Extract*, Glycerin, Lavandula Hybrida Oil*, Disodium CApryloyl Glutamate, 
Lactic Acid, Xanthan Gum, Linalool.
 
* składniki pochodzące z ekologicznych upraw



Płatki kosmetyczne w całości wykonane są ze 100% certyfikowanej bawełny organicznej. Wyjątkowo delikatne, hipoalergiczne – nie powodują 

podrażnień skóry i alergii. Grube ale jednocześnie niezwykle delikatne, świetnie sprawdzają się przy demakijażu, doskonale oczyszczając 

skórę. Idealne do pielęgnacji dzieci. Nie zawierają: chloru, dioxyn, super absorbentów w postaci proszków i pudrów, perfum, celulozy, 

wiskozy.  W 100% biodegradowalne. Nie zawierają składników zapachowych, sztucznych absorbentów. 0% chemii, 0% GMO, 0% chloru.

 

Płatki kosmetyczne



Dla zapewnienia, że produkty Masmi są wykonane ze 100% bawełny organicznej, są hipoalergiczne i biodegradowalne – 

posiadają aż osiem certyfikatów: ICEA, GOTS, FSC, VEGAN, COTTON NATURAL, ALLERGY CERTIFIED, NORDIC 

SWAN, NOT TESTED ON ANIMALS. Wszystkie produkty są testowane klinicznie.

Płatki kosmetyczne

Kwadratowe płatki o 
dużej powierzchni Okrągłe płatki Wata w formie taśmy



Organiczna wata w 
formie taśmy zig-zag

Kwadratowe płatki o dużej
powierzchni - 100% bawełny
organicznej, 60 szt.

Płatki kosmetyczne - 
100% organicznej bawełny, 
okrągłe, 80 szt.

EAN: 8432984000745
Cena detaliczna: 16,36 zł

EAN: 8432984000493
Cena detaliczna: 10,48 zł

EAN: 8432984000509
Cena detaliczna: 7,94 zł



Wilgotne chusteczki nawilżone płynem o szczególnie delikatnej formule, idealne do

oczyszczania najbardziej wrażliwej skóry. Wykonane z organicznej bawełny, nie zawierają alkoholu, parabenów i sztucznych 

substancji zapachowych, produkt testowany dermatologicznie, o fizjologicznym pH. Chusteczki zawierają wyciągi roślinne z nagietka, 

melisy, oliwę z oliwek, Bisabolol - aktywny czynnik pozyskiwany z rumianku lekarskiego o bardzo silnych właściwościach kojących,

łagodzących i przeciwzapalnych. Chusteczki są całkowicie biodegradowalne. Produkt odpowiedni dla Wegan. Nie zawierają 

:superabsorbentów w postaci proszków i pudrów, wiskozy/Rayon, celulozy, plastiku, chloru, dioksyn. Dostępne w odsłonach : higiena 

intymna, demakijaż, pielęgnacja dzieci i niemowląt

Chusteczki nawilżane



Wilgotne chusteczki do
higieny intymnej

Wilgotne chusteczki do 
demakijażu

EAN: 8432984001063
Cena detaliczna: 19,59 zł

EAN: 8432984000509
Cena detaliczna: 7,94 zł



Patyczki higieniczne do uszu MASMI NATURAL COTTON wykonane w całości ze 100% certyfikowanej bawełny organicznej, wyjątkowo 

delikatne, hypoalergiczne – nie powodują podrażnień skóry i alergii. Nie są bielone chlorem, dzięki czemu nie dochodzi do 

wytwarzania toksycznych, rakotwórczych dioksyn. Patyczek wykonany jest z papieru. (Od 2020r. zostanie wprowadzony zakaz w całej 

UE używania w patyczykach higienicznych do uszu plastiku). W 100% biodegradowalne.

Patyczki higieniczne do uszu

Patyczki higieniczne do uszu Patyczki do uszu bezpieczne dla dziecka



Nie zawierają: perfum, super absorbentów w postaci proszków i pudrów, wiskozy, plastiku, chloru, dioksyn. % chemii, 0% GMO, 0% 

chloru. Dla zapewnienia, że produkty Masmi są wykonane ze 100% bawełny organicznej, są hipoalergiczne i biodegradowalne – 

posiadają aż osiem certyfikatów: ICEA, GOTS, FSC, VEGAN, COTTON NATURAL, ALLERGY CERTIFIED, NORDIC SWAN, NOT TESTED 

ON ANIMALS. Wszystkie produkty są testowane klinicznie.

Patyczki higieniczne do uszu



Patyczki higieniczne do uszu z 
organicznej bawełny

EAN: 8432984000738
Cena detaliczna: 9,40 zł



Wilgotne chusteczki 
oczyszczające dla dzieci

EAN: 8432984001070
Cena detaliczna: 19,98 zł

Patyczki higieniczne do uszu z 
organicznej bawełny dla
niemowląt i dzieci

EAN: 8432984000820
Cena detaliczna: 6,85 zł

Produkty dla dzieci



Wyłączny Importer i Polski dystrybutor kosmetyków Masmi

Kontakt:

Yovee, ul.Bema 10, 05-420 Józefów, Poland / tel: +48 22 789 39 03 / info@yovee.pl


