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Cine este Corman?
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Expertul mondial în 
fabricarea 

produselor din 
bumbac pentru 

îngrijirea feminină, 
îngrijirea adulților și 

scutece pentru 
copii. Dețin 5 

brevete.

45 de ani de 
experiență în 

transformarea 
bumbacului în 

produse de 
consum.

Mărcile Corman 
sunt cunoscute pe 

plan mondial 
pentru 

angajamentul lor 
față de 

mesteșugul lor
și față de 

consumator.

Produsele de 
îngrijire feminină 

Organyc reprezintă 
un exemplu al 

acestui 
angajament, iar 

consumatorii din 
Europa și din 

S.U.A. iau notă.

L-au angajat pe 
fostul președinte 

global al 
produselor de 

îngrijire feminină a 
lui Kimberly-Clark 
pentru a conduce 

echipa de 
marketing.



Profilul companiei
Fondată în Italia

în 1947 
ca producător de 
dispozitive medicale textile.

Angajați: 83

Cifra afaceri 2017: 
87 mil €

Sediu în Milano

3 Unități de producție 
1 Centru logistic

Independent, 
privat

Producător de 
frunte al 

produselor de 
igienă naturală 
și incontinență 

feminină

Tehnologie 
brevetată 
(proces și 

mașini) pentru 
a produce 

tampoane de 
bumbac 100%

Vânzări în 
peste 50 de țări
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.

3 unități de producție 
8 linii de producție
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Expertiza noastră:
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Crearea de 
produse 

sănătoase și 
naturale de 

îngrijire 
feminină din 

bumbac 100%



Piele sensibilă: 
Nevoie de consum nesatisfăcută
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2/3 dintre femeile 
europene au căutat o 
marcă de îngrijire 
feminină care să le 
arate respect total.

În ciuda anilor de 
îmbunătățire a puterii de 
absorbție, a subțirimii 
materialului și a gradului 
de uscăciune, marile 
branduri au ratat un lucru 
care ar oferi o protecție 
completă pentru 2/3 din 
femeile europene.

Ele vor un brand care să 
le respecte pielea 
sensibilă.

Organyc este primul brand care 
oferă o putere de absorbție și o 
subțirime de neegalat, protejând în 
același timp pielea sensibilă. Cu 
alte cuvinte, o protecție completă.



Rezumatul cercetării
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54%
dintre femei sunt 

oarecum sau foarte 
îngrijorate de 

sensibilitatea pielii1

68%
dintre femei 
asociază bumbacul 
cu scutirea de piele 
iritată2

90%
a iritațiilor cutanate 

îndepărtate în 90 de 
zile cu produsele 

Corman de îngrijire 
feminină din 

bumbac 100% 3

25%
din femei caută 
produse pe rafturi 
care conțin 
ingrediente 
naturale sau 
organice4

1. CenterBrain Partners, Inc. 2. Cotton, Inc. 3. Studiu al ginecologilor din Franța pe 306 femei 4. Mintel 2014



Femeile care spun că au pielea 
sensibilă (54%), pot suferi iritații 
intime datorate utilizării 
tamponului convențional
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Iritații intime și disconfort: 
cauze principale

Contactul cu  
materiale 
sintetice 
(dischete 

conventionale)

Prea multă 
umiditate (5/10 
mai mult decăt 

standardul)

Pielea transpiră 
prea puțin

Obiceiuri de 
igiena greșite 

(haine strâmte, 
parfumuri, 
curățare 
agresivă) 
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De ce 
bumbac?



Bumbacul ca soluție la iritarea pielii

 ABSORȚIE
RIDICATĂ

Hipoalergenic: 
respectă pH-ul
pielii

Foarte respirabil

Natural moale

 Dischete, 
absorbante și 
tampoane din 
bumbac 100%

Fără albire cu Clorină, 
Parfumuri, Coloranți, 
Celuloză, Celuloză, și 

Pudre Super Absorbante  
(PSA). Fără plastic pe piele.
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Beneficiul pentru consumator al 
unor absorbante mai respirabile 

Trecerea aerului evită încălzirea excesivă a zonei intime care ar putea 
provoca proliferarea bacteriilor

Previne 
macerarea

Mai sănătos 
pentru pielea 

sensibilă

Ph fiziologic al 
pielii (acid) 
protejează 

partea intimă de 
mâncărimi, arsuri 

și scurgeri 
vaginale

Mai multă 
umiditate poate 
modifica ph-ul 

zonei intime (mai 
mare), reducând 

protecția 
naturală
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prima lună a doua lună a treia lună

Absorbantul  nostru din bumbac vă 
scapă de iritarea pielii
pentru mai mult de 90% din femei în mai puțin de 3 luni și pentru 60% 
din femei chiar după prima lună de folosire

Sursa: EVVITA STUDY 2009
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Produse
propuse



Dischete igienice și absorbante

Super + Pads

Aripioare

Flat (cutie carton)

Absorbante Ultrasubțiri flux 
menstrual - Moderat/Mare

Aripioare - Mater-bì pouch

Mater-bì bag

Absorbante pocket

Mater-bì pouch

Mater-bi bag

Absorbante de zi / MAXI

Flat (cutie carton)
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Tampoane

Ambele 
(cu și fără 

aplicator) sunt 
disponibile în 

3 mărimi:

Regular 
Super 

Super Plus
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Bumbac organic 100% pur - interior și exterior

Comparație compoziție
Ce conține Organyc
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Carton compostabil și folie spate 
bio-degradabilă

Albire cu Clor 
Latex

Alte branduri 

Parabeni 
Parfumuri

Coloranți
Chimicale super absorbante

Plastic*
Materiale făcute de om

Pulberi din lemn 
Sintetic

*Folia din spate este o peliculă bio-degradabilă



Sugestie generală de 
achiziție pentru magazine

4 produse 
pentru 

magazine 
mici

7 produse 
pentru 

magazine 
medii
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raft 1 m 
pentru 

magazine 
mari



Dischete, absorbante și tampoane conforme cu standardele GOTS 

Certificare ecologică

Standardul Global pentru Textile Organice 
(GOTS) este recunoscut drept cel mai 
important standard de procesare din lume 
pentru textilele fabricate din fibre organice.
Acesta definește criterii de mediu de nivel 
înalt de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare cu produse textile ecologice 
și impune și respectarea criteriilor sociale.

Numai produsele textile care conțin cel puțin 
70% fibre organice pot fi certificate GOTS. 
Toate intrările chimice, cum ar fi coloranții și 
auxiliarele utilizate, trebuie să respecte 
anumite criterii ecologice și toxicologice.
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Comerț



Comerț: 
De ce să susții igiena feminină „Bumbac 100%”
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Pentru a crea o 
categorie specială 
pentru îngrijire 
feminină cu 
produse din 
bumbac 100%, 
care oferă o 
alternativă naturală 
și sănătoasă 
produselor 
tradiționale din 
materiale plastice, 
celuloză albită cu 
clor și rayon.

Pentru a oferi 
clientului dvs. o 
alternativă 
sănătoasă și 
naturală de 
îngrijire feminină, 
care este 
dovedită clinic că 
respectă pielea 
sensibilă, ajutând 
la prevenirea și 
ameliorarea 
iritațiilor pielii.

Produsele Corman 
„Bumbac 100%
Feminine Care” se 
dovedesc a 
genera mai multe 
vânzări 
incrementale 
decât brandurile 
naționale 
tradiționale (a se 
vedea pagina 
următoare).

Produsele 
Corman 100% 
sănătoase și 
naturale pentru 
îngrijire feminină 
generează marje 
de profit brute 
mai mari decât 
brandurile 
naționale 
tradiționale.

Clienții doresc 
produse din 
Bumbac 100% 
„Feminine 
Care” și au 
încredere în 
sigiliul 
„Bumbac 100%”



Motive pentru a comercializa produse de 
igienă feminină din bumbac 100%

Tampoanele, absorbantele și dischetele  din 
bumbac 100% de la Corman generează 
creșteri incrementale de 59,2% din 
vânzările pe categoria de produs (*).

52.7% din vânzările de produse noi sunt din 
noua categorie de cumpărători.

6.5% din vânzările de produse noi sunt din 
categoria de cumpărători existenți care doresc 
mai mult.

Acest procentaj este semnificativ mai mare, cu 
două cifre, decât vânzările medii incrementale 
de la alte articole noi de igienă feminină ale 
altor branduri.

Corman Bumbac 100% 
Produse sănătoase pentru 
Client.

FĂRĂ: Albire cu Clor, Latex, Parabeni, 
Parfumuri, SAP, și Plastic sau alte materiale 
fabricate de om.

Demonstrat clinic că nu provoacă erupții cutanate,
iritații etc. și vă ajuta la atenuarea problemelor 
cutanate cauzate de alte produse
de igienă feminină.

Respirabil și Hipoalergenic

pH al pielii compatibil (proprietăți de adaptare).

Produsele Corman afișează cu mândrie Emblema  „Bumbac 100%”.

(*) Bazat pe un test de vânzare cu amănuntul de șase luni, în câteva sute de magazine, marca Organyc.
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Pentru pielea sensibilă: 44% dintre femei spun că 
au pielea sensibilă.

Performanța produselor Corman „100% Bumbac” a fost testată UL comparabilă cu „Always” și 
„Tampax”.



Vă mulțumim!

S.C. PRONAT S.R.L. 
RO-307375 Sânandrei / Timișoara 

DN69, Km 10.5, Artemis Industrial Park 

0256 705 333 | info@pronat.ro 

www.pronat.ro




