ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎ

ﻟﯿﻮاﻓﺎرﻣﺎ

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  - 1399ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1400

ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎل ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد،
ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ را ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺠ ﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در
 50ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻮآو ی ﺧﺎﺻﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺒﻮده اﯾﻢ.
ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﺪاول ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﺑﺎ ﺑﺪن زﻧﺎن در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ ،ﺟﺪای از
ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﮑﻼت وﺣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺘﻼﻻت
ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺸﺎر واﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ راﺣﺖ و ا زان
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪ ای ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن 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 دﭼﺎراﺧﺘﻼل ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺎﻟﻪ
ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﯾﮑﺒﺎر
ﻣﺼﺮف ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪا ﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺑﻌﺎد ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر آن
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.

ﻣﺎ در ﻟﯿﻮا ﻓﺎرﻣﺎ در ﺗﻼﺷﯿﻢ 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...

 56000دوره ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ در
ﮐﻨﺎرﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻟﯿﻮاﮐﺎپ

 56ﻫﺰار دوره ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ
ﺑﺪون ﻧﻮار ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و
ﺗﺎﻣﭙﻮن ﺳﭙﺮی ﺷﺪ

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

32ﻫﺰار و  600ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
ﮐﺮﺑﻦ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻤﺘﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ*

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

94%
از اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﯿﻮاﮐﺎپ
اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ*

96%
از ﻣﺸﺘ ﺎن ﻟﯿﻮاﮐﺎپ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن
اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ*

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

47%

درد ﮐﻤﺘﺮ

36%

دوره ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ

70%

ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ

 % 47از اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﯿﻮاﮐﺎپ درد ﮐﻤﺘ ی
ﺣﯿﻦ دوران ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از
ﻟﯿﻮاﮐﺎپ( ﺗﺠ ﻪ ﮐﺮدﻧﺪ* .

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

 % 70از اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﯿﻮاﮐﺎپ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ
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* .

*آﻣﺎر ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﯿﺶ از  400ﻣﺸﺘﺮی 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

 25430ﻧﻔﺮ

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 ﺳﻮاﻻت ﻣﺸﺘ ﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﯾﻢ وﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺘ ﻦ
ﺗﺠ ﻪ و ﺑﺎ ﻟﯿﻮاﮐﺎپ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

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

 3دﻗﯿﻘﻪ و  40ﺛﺎﻧﯿﻪ!

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ واﺗﺴﺎپ ﺑﺎ ﻣﺪت اﻧﺘﻈﺎر
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻤﺘﺮ از:
 30دﻗﯿﻘﻪ
اﻧﺘﺸﺎر ﻋﮑﺲ و وﯾﺪﯾﻮی آﻣﻮزﺷﯽ ،اراﺋﻪ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺠ ﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘ ﺎن
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ

ﻟﯿﻮاﮐﺎپ ﭼﻄﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ؟

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﯿﻮاﻓﺎرﻣﺎ در 123
ﻓ وﺷﮕﺎه ﺣﻀﻮ ی در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ

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

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

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﯿﻮا در  22ﻓﺮوﺷﮕﺎه
آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

 30درﺻﺪ از ﺳﻔﺎرﺷﺎت
ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎدو ﺷﺪﻧﺪ...

ﺑﺮاي ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﺰﯾﺰي
دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ
ﯾﺎ ﺑﺮاي ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد
داﺷﺘﻨﯽ

ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺗﮑﺮار ﺗ ﻦ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ
در ﺑﺎزﺧﻮدﻫﺎی ﻣﺸﺘ ﺎن دا ﻢ
اﯾﻦ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ :
"ﻟﯿﻮاﮐﺎپ ﺑﻬﺘ ﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮای
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻤﻪ"...
و ﺑﻌﺪ از اون ﻫﺮ ﮐﺲ دﻻﯾﻞ
ﺧﻮدش و ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﻪ

و اﯾﻦ راه اداﻣﻪ دارد...

