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نیمی از جمعیت کره زمین برای بیشتر سال های زندگی خود،

قاعدگی را بصورت ماهانه تج��ه می کنند. با این وجود در

50 سال اخیر شاهد نوآو�ی خاصی در این زمینه نبوده ایم.

مواد شیمیایی موجود در محصوالت متداول بهداشت

قاعدگی که در این مدت، با بدن زنان در تماس است، جدای از

مشکالت جسمی، موجب مشکالت �وحی ناشی از ختالالت

هورمونی و در نتیجه کاهش کیفیت زندگیشان شده اند.

همچنین فشار �وانی حاصل از عدم دسترسی راحت و ا�زان

به این محصوالت به دغدغه ای برای فعاالن این حوزه ( از

جوامع توسعه یافته تا در حال توسعه ) تبدیل شده است.

زنانی را به یاد بیاو��د که هر ماه به دلیل قاعدگی زندگی

�وزمره شان دچاراختالل می شود. از سوی دیگر اگر به ��اله

های تولید شده توسط محصوالت بهداشت قاعدگی یکبار

مصرف نگاهی بیاندا��م متوجه ابعاد فاجعه بار آن

خواهیم شد.



ما در لیوا فارما در تالشیم تا چگونگی تأثیر قاعدگی بر
زندگی، بدن و محیط مان را تغییر دهیم و معتقدیم
که هیچ زنی نباید به خاطر قاعدگی و چرخه طبیعی
بدن خود از زندگی عادی فاصله بگیرد و این مساله
هرگز و هرگز نباید موضوعی شرم آور تلقی شود.
همچنین فراموش نمیکنیم که ما در برابر محیط
��ست و آیندگان مسئولیم و می دانیم تولید ��اله
های ماهیانه فرصت نفس کشیدن را از زمین می

گیرد.

آنچه میخوانید چکیده ای است از آنچه در این یک سال در
لیوافارما گذشت...



56000 دوره قاعدگی در
کنارشما با لیواکاپ 



56 هزار دوره قاعدگی
بدون نوار بهداشتی و
تامپون سپری شد 

1 میلیون و 680 هزار
عدد زباله کمتر وارد
محیط زیست شد

* https://www.zerowastescotland.org.uk/research-evidence/carbon-impacts-menstrual-
products

32هزار و 600 کیلوگرم
کربن دی اکسید کمتر

تولید شد* 



 از استفاده کنندگان لیواکاپ

استفاده از آن را به دیگران پیشنهاد

می کنند*

94%

 از مشت��ان لیواکاپ به استفاده از آن

ادامه می دهند* 

96%

*داده ها به دست آمده از نظر سنجی بیش از 1000 مشتری در چند ماه اخیر است.



47 % از استفاده کنندگان لیواکاپ درد کمت�ی47%
حین دوران قاعدگی (نسبت به قبل از استفاده از

لیواکاپ) تج��ه کردند. *

درد کمتر 

%36 از استفاده کنندگان لیواکاپ کاهش 1 الی 36%3
�وزه در �وزهای قاعدگی خود را گزارش کرده اند. *

دوره های کوتاه تر 

70 % از استفاده کنندگان لیواکاپ به صورت کلی70%
بهبود کیفیت زندگی خود را در دوران قاعدگی
تج��ه کردند، احساس امنیت، آرامش و اعتماد
بنفس از جمله مواردی هستند که پرتکرار ت��ن

بازخوردهای آن ها بوده. *

بهبود کیفیت زندگی 

*آمار ذکر شده حاصل نظر سنجی بیش از 400 مشتری در چند ماه اخیر است.و برای برخی از آنها
هنوز دلیل علمی اثبات شده ای وجود نداشته، صرفا داده های تجربی هستند. 



در کنار شما هستیم 
برای بهت��ن انتخاب
برای بهت��ن تج��ه

 



ابزار هوشمند راهنمایی انتخاب سایز 

به

25430 نفر
برای انتخاب سایز کمک کرده  

انتخاب سایز کاپ قاعدگی میتونه برای خیلی ها چالش بر انگیز
باشه، ما با طراحی ابزار هوشمند تست انتخاب سایز این کار و برای

مشت��ان راحت تر کردیم



تیم پشتیبانی 
لیواکاپ یک وسیله بهداشتی جدیده، با ط�ز استفاده جدید، همه ما سال های
به استفاده از �وش های معمول عادت کردیم و شاید تغییر این عادت نیاز به
یک همراه داشته باشه. ما، با تیم پشتیبانی قوی، متخصص و صبور از کانال
های مختلف به سواالت مشت��ان پاسخ میدیم وتالش میکنیم تا بهت��ن

تج��ه �و با لیواکاپ داشته باشند.
 

خط اختصاصی واتساپ با مدت انتظار
برای پاسخ کمتر از:

 30 دقیقه

تلفن اختصاصی مشاوره و پشتیبانی
مشت��ان، میانگین مدت زمان مشاوره :

 3 دقیقه و 40 ثانیه!

انتشار عکس و ویدیوی آموزشی، ارائه
راهکارهای تج��ی توسط مشت��ان

قدیمی تر 



لیواکاپ چطور به دست
شما می رسد؟

 



محصوالت لیوافارما در 123
ف�وشگاه حضو�ی در سراسر

کشور در دسترس هستند  

نه فقط شهرهای ب�رگ، بلکه در
23 استان و 46 شهر با حداقل

یک نماینده 

لیواکاپ با افتخار تا به حال به
345 شهر کوچک و ب�رگ ارسال
شده که دور ت��ن آنها
شهرهای درگهان و بندر جاسک

بودند



محصوالت لیوا در 22 فروشگاه
آنالین معتبر عرضه می شوند  



 30 درصد از سفارشات

سایت کادو شدند... 

 

براي هدیه به عزیزي

دوست داشتنی 

 

یا براي هدیه به خود

داشتنی 

یکی از پرتکرار ت��ن جمالتی که

در بازخودهای مشت��ان دا��م

این بوده و هست : 

"لیواکاپ بهت��ن هدیه برای

یک خانمه..." 

و بعد از اون هر کس دالیل

خودش �و بیان میکنه

 

 

 



و این راه ادامه دارد...


