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Апликация с
Термохромен Ефект

НАБЛЮДАВАЙТЕ
ВАШАТА ТЕЛЕСНА
ТЕМПЕРАТУРА
Иновативен термометър
TOM Thermochromic Апликация с Термохромен Ефект
променя цвета си, в зависимост от телесната
температура, което позволява ранно установяване на
някои от първите признаци на заболяване.
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Интро
За нашата компания

НОВ НАЧИН ЗА
СЛЕДЕНЕ НА
ПРОМЕНИТЕ
В ТЕМПЕРАТУРАТА
Нашата компания

Нашата визия

Ние сме екип от професионалисти, с

Идеята да създадем нов метод за

представители на медицината,

продължително наблюдение на

предприемачеството, химията,

промените в телесната температура

производството на козметични

постави началото на нашия път към

продукти и тяхната безопасност.

създаването на TOM Thermochromic.

Ние започнахме активна разработка на

Работим активно, съвместно с

TOM Thermochromic през есента на

български учени в САЩ, университети в

2020-та година, когато епидемичната

България, няколко болници и редица

обстановка изискваше нови мерки за

специалисти в сферата на медицината

безопасност, превенция и скрининг.

и на козметичната индустрия.

Предимства

КАКВО
ПРЕДСТАВЛЯВА
АПЛИКАЦИЯТА С
ТЕРМОХРОМЕН
ЕФЕКТ?

Висока точност

Апликацията съдържа специализирани

Съставът на продукта е

чувствителни на топлина пигменти, чиито

напълно безопасен за

молекули се наричат „термохромни течни

нанасяне върху кожа.

Промяната на цвета
настъпва при точно
определенa температура.

Безопасност

кристали“. Когато продуктът е нанесен
върху кожата, повишаването на телесната
температура води до промяна в цвета на

Лесно разчитане

пигментите. Чувствителността е висока,

Видимата цветова промяна

което означава, че промените настъпват

помага за лесното отчитане

при строго определена температура.

на резултата.
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Полезно
Количество:
5 ml / 0.17 oz
Опаковка:
Рол-он апликатор
Срок на годност:
24 месеца
Брой нанасяния:
Около 200

ПОД

37.1°C -

НАД

37.3°C

37.4°C

-

-

-

Апликацията е с

Апликацията е с

Апликацията е с

ЧЕРЕН ЦВЯТ

ЛИЛАВ ЦВЯТ

РОЗОВ ЦВЯТ

36.9°C
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Кога да използвате
TOM Thermochromic?
Средство за превенция
Превантивният мониторинг на телесната температура е важен, защото повишение
на телесната температура, в отсъствие на други оплаквания, може да е знак за
хронични или системни заболявания.

Вирусна или бактериална инфекция
Наличието на вирусна или бактериална инфекция в човешкия организъм често
бива придружена от повишаване на телесната температура. Наблюдението на
нивата на телесната температура може да бъде от полза на пациенти и лекари за
установяване на заболяване и за предприемане на неговото правилно лечение.

При хронични заболявания
Редица хронични заболявания изисват продължително лечение. Една част от тях
са свързани с постоянно контролиране на телесната температура, тъй като резки
промени в нея могат да доведат до т.нар. пристъпи. TOM се явява като лесен за
използване инструмент, който е достъпен за хронично болни.

При епидемична обстановка
Наличието на епидемична обстановка следва определени правила, които се
предприемат, за да се ограничи нейното разрастване. Прилаган метод е масовият
скрининг на жителите на епидемичната зона. В подобна ситуация следенето на
жизнени показатели като телесна температура е един от най-бързите начини за
контрол, тъй като често пъти масовото тестуване е по-бавен и сложен процес.

Наблюдение на овулацията
Препоръчваме използването на TOM за продължително наблюдение на телесната
температура и идентифицирането на овулационния период. Средната
температура на тялото, измерена в момента, в който се събудите, преди да
настъпи овулацията, е около 37-37.3°С. В деня след овулацията тя се покачва до
37.4°С и остава висока до момента, в който настъпи цикъла, след което отново
спада до нормална стойност.

Seo Proposal 2019

Как да използвате
TOM Thermochromic?

1

Започнете с разклащане
Започнете с активно разклащане на
стъклената бутилка с черна капачка за
не по-малко от 5 секунди.

2

Изберете място за нанасяне
Изберете областта, в която искате да
приложите продукта, използвайки
информацията от листовката.

3

Подгответе Вашата кожа
Уверете се, че повърхността на кожата
Ви е подсушена и без следи от грим,
кремове и масла върху нея.

4

Нанесете продукта
Използвайте roll-on капачката, за да
нанесете продукта върху кожата,
използвайки кръгови движения.
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Край
Благодарим Ви за интереса!

Свържете се с нас, за да
поговорим за TOM!
Опитът на нашия екип ни кара да вярваме, че бизнес се прави с хора.
Именно по тази причина ние ще се радваме да споделим информация
за нашата партньорска програма, с която TOM Thermochromic
Апликация

с

Термохромен

Ефект

да

достигне

заинтересовани хора и да се появи на нови пазари.

Георги Мутафчиев (управител)

Свържете се с:
МУТИВ БГ ООД

Фирмен адрес:

Телефон за връзка:

Имейл и уеб сайт:

ул. „Цар Самуил“ 5,

Fax: +359 2 493 0151

Email:

info@tom-bg.com

2760 Разлог

Mobile: +359892238257

Web:

www.tom-bg.com

повече

