
ஹ ஸ் ஆஃப் ேநபியஸ் இந்தியாவில் பா காப் ம் 
நாகாீக மான மகப்ேப  ஆைடகைள இந்தியாவில் 
ெவளியி கிற   

ம்ைப, ஆகஸ்  12, 2015 /பிஆர்என்நி ஸ்வயர்/ -- 
இந்தியாவின் தல் கதிர் ச்சு வாிைசயி ந்  பா காப்பளிக்கும் மகப்ேப  ஆைட - ஹ ஸ் 
ஆஃப் ேநபியசில் உங்க ைடய மகத் வமான சிறந்தவற்ைற ேத ம்ேபாேத உங்கள் குழந்ைதைய 
பா காத்தி ங்கள்  
ஹ ஸ் ஆஃப் ேநபியஸ் இந்தியாவின் தல் கதிர் ச்சு வாிைசயி ந்  பா காப்பளிக்கும் 
மகப்ேப  ஆைட, இ  திய வழிைய உ வாக்கும் என்ஈஎஸ்ஏ ெதாழில் ட்பத்ைத 
பயன்ப த் கின்ற  (அேயாைனஸ் ஆகாத மின்காந்த பா காப்  மாற் கள்). 
 
     (ேலாேகா: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150812/10128558) 
 
ெப ம்பாலான கர்ப்பிணி தாய்மார்க க்கு குழந்ைதைய சுமக்கும்ேபா  வளர்ந் வ ம் உயி க்கு 
கூ தல் பா காப்  நடவ க்ைககள் எ க்க ேவண் ம் என்ப  ெதாி ம். தாயாகப்ேபாகிறவர்கள் 
சில ரசாயனங்கள், உண கள் மற் ம் சில பானங்கைள தவிர்க்க ேவண் ம் என்பைத அறிவார்கள். 
எங்கள் கதிர் ச்சு வாிைசயில் இ ந்  பா காப்பளிக்கும் மகப்ேப  ஆைட அைலேபசிகள், 
கம்பியில்லா ட்டர்கள், ம க்கணினி மற் ம் கணினியில் இ ந்  ெவளியாகும் கதிர் ச்சுக க்கு 
எதிராக கூ தல் பா காப்  அளிக்கின்ற . ஹ ஸ் ஆஃப் ேநப்பியஸ் பரந்த ரகத்திலான 

ரட்சிகரமான, கதிர் ச்சி ந்  பா காப்  அளிக்கும் ஆைடகைள தல் ைறயாக 
இந்தியாவில் வழங்குகிற .  
குைறவான ெதாி க ட ம், வளர்ந் வ ம் கதிர் ச்சு குறித்த கவைலக ட ம், நி வனர் 
மற் ம் இயக்குந மான, ேநஹல் ேமத்தா இவ்வா  கூ கின்றார்: “இன்  நாம் ேகட்ஜட் மற் ம் 
க விகள் இல்லாத வாழ்க்ைக ைறயில் நாம் வாழ யா . ஹ ஸ் ஆஃப் ேநப்பியசில், 
தினந்ேதா ம் நாம் பயன்ப த் ம் அைலப்ேபசிகள், ைமக்ேராேவவ்கள், ம க்கணினிகள், 
ஸ்ேகனர்கள் மற் ம் ஐேபட்கள் உள்ளிட்ட இந்த ேகட்ஜட் களில் இ ந்  ெவளிவ ம் 
கதிர் ச்சுகைள தைடெசய்ய நாங்கள் ஒ  தீர்ைவ கண் பி த்  இ க்கிேறாம். மகப்ேப  ஆைட 
என் ம் எங்கள் தல் தயாாிப்  பிாிைவ நாங்கள் ெவளியி கிேறாம் மற் ம் எதிர்காலத்தில் மற்ற 
பிாி களான குழந்ைதக க்கான ஆைடகள், ெபண்க க்கான ஆைடகள் மற் ம் ஆடவ க்கான 
ஆைடகள் உள்ளிட்டவற் க்கும் விாி ப த் ேவாம்,”   
கர்ப்பத்தின் ேபா  ஆைட அணிதல் என்  வ ம்ேபா , வசதி மற் ம் ஸ்ைடல் ஆகியைவ க்கிய 
காரணிகள்/பாிமானங்களாக இ க்கின்றன.  ஹ ஸ் ஆஃப் ேநப்பிய ல் இ ந்  திய ரகத்திலான 
மகப்ேப  ஆைடகளில் அ வலக ஆைடகள், பகல்ேநர ஆைடகள், ாிசார்ட், இர ேநர ஆைட 



மற் ம் காக்ெடய்ல் ஆைடகள் ஆகியைவ உள்ளடங்கும். ஒவ்ெவா  ஆைட ம் குழந்ைதைய 
பா காப்பதற்காக மட் ம் வ வைமக்கப்படவில்ைல, மாறாக இைணயற்ற ெசாகுைச ம் 
கர்ப்பிணித்தாய்க்கு பயன்ப த் வ  எளிதாக இ க்கும்ப ம் உள்ள . ஹ ஸ் ஆஃப் ேநப்பியஸ் 
பல்ேவ  நிறங்களி ம் ேதாரைணகளி ம் கிைடக்கப்ெப கின்ற  மற் ம் இ  உங்கள் 
குழந்ைதைய அந்த விைலமதிப்பில்லாத ஒன்ப  மாதங்க ம் பா காப்பாக ைவக்கின்ற . 
ஹ ஸ் ஆஃப் ேநப்பியஸ் விைரவில் அைனத்  மாம் அன்ட் மீ கைடகள், கிாீன் ெபல் ( ம்ைப) 
மற் ம் ஜஸ்ட் மாம்ஸ் ( ம்ைப) மற் ம் http://www.houseofnapius.com உட்பட 
http://www.firstcry.com, http://www.babyoye.com and http://www.Momandme.in மற் ம்  
http://www.Momandme.in மற் ம்  ன்னணி இைணயதளங்களில் கிைடக்கும்.  
 
ஹ ஸ் ஆஃப் ேநப்பியஸ் குறித் :   
ஹ ஸ் ஆஃப் ேநப்பியஸ் பிரத்திேயக ரகத்திலான மகப்ேப  ஆைடகைள வழங்குகிற , அதில் 
அ வலக ஆைடகள், தினசாி மற் ம் இர ேநர ஆைடகள், காக்ெடய்ல் ஆைடகள் மற் ம் பல 
உள்ளடங்கும், அைவ ஒவ்ெவா  தாைய ம் நாகாீகமாக ம் அேத ேநரம் பா காப்பாக ம் 
இ க்கச் ெசய் ம். ஒவ்ெவா  ஆைட ம் குழந்ைதைய பா காப்பதற்கு மட் ம் இல்லாமல், 
கர்ப்பிணித் தாய்மா க்கு ெசாகுைச ம் பயன்ப த் வதற்கு எளிைமயானதாக ம் இ க்கும்ப  
வ வைமக்கப்பட் ள்ளன.  
என்ஈஎஸ்ஏ குறித் :   
என்ஈஎஸ்ஏ  ேர ேயஷன் ெசால் ஷன்ஸ் பிைரேவட் மிட்ட். 2012 ஆ ஆண்  நி வப்பட்ட . 
இதன் க்கிய நி ணத் வம் மின்காந்த கதிர் ச்சு அளத்தல் மற் ம் பா காப்  தீர் களில் 
உள்ள .  
பல் டக ெசய்தி ெவளியீ கைள காண, தய ெசய்  கிளிக் 
ெசய்க: http://www.multivu.com/players/English/7595451-house-napius-maternity-wear-india/ 
 
ஊடக ெதாடர் : 
ேநஹல் ேமத்தா  
nehal@houseofnapius.com 
+91-9820144098 
நி வனர் மற் ம் இயக்குநர் 
ேநபியஸ் க்ேளாத்திங் அன்ட் ஆக்சசாீஸ் எல்எல்பி 
 
 
(ேலாேகா: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150812/10128558) ஆதாரம்: ேநபியஸ் 
க்ேளாத்திங் அன்ட் ஆக்சசாீஸ் எல்எல்பி (ஹ ஸ் ஆஃப் ேநப்பியஸ்) 
 
 


