
હાઉસ ઓફ નેિપયસ ભારતમા ંસલામત અને 
ફશનેબલ મેટરિનટ  વેર લ ચ કર છે 
મુબંઈ, ઓગ ટ 12, 2015 / પીઆર યઝૂવાયર/-- 

ભારતમા ં થમ વખત િવ કરણથી સલામત મેટરિનટ  વેર લ ચ કરનાર હાઉસ ઓફ નેિપયરની િવિશ ટ ર જ સાથે 

તમે સવ ે ઠ લાગો છો યાર તમારા બાળકને સરં ણ પણ મળે છે 

હાઉસ ઓફ નેિપયસ ભારતનુ ંપ્રથમ વખત િવિકરણથી સલામત મેટરિનટી વેરનુ ંઉ પાદન કરે છે, મા ંતે 
અભતૂપવૂર્ નેસા (નોન-આયોનાઇિઝંગ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેિટક અ ટરનેિટ સ) ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે. 

  

     (લોગો: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150812/10128558) 
 

મોટા ભાગની ગભર્વતી માતાઓ સમ  છે કે ગભર્મા ંરહલેા બાળકની સલામતી માટે વધારે પગલા ંલેવા 
જોઈએ. ગભર્વતી મિહલાઓ જાણે છે કે તેમને કેટલાકં ચોક્કસ પ્રકારના રસાયણો, ખા  પદાથ  અને કેટલાકં 
પીણાનુ ંસેવન ટાળવુ ંજ રી છે. હવે અમે િવિકરણ કે િકરણો સગર્ સરુિક્ષત માત ૃ વ વ ો લ ચ કયાર્ છે,  
ગભર્વતી મિહલાઓના પેટમા ંરહલેા જીવનને મોબાઇલ ફોન, વાયરલેસ રાઉટસર્, લે ટોપ અને ક યટુસર્માથંી 
ઉ સિ ત િકરણો સામે સરુક્ષા પ્રદાન કરે છે. હાઉસ ઓફ નેિયપસ ભારતમા ંપ્રથમ વખત ક્રાિંતકારી, 
િકરણો સગર્ સરુિક્ષત પ્રસિૂત વ ોની યાપક રે જ ઓફર કરે છે. 

પસદંગી કે િવક પના અભાવે અને િકરણો સગર્મા ંવધારા પર િચંતા યક્ત કરતા થાપક અને િનદેશક નેહલ 
મહતેાએ ક ુ ંહત ુ ંકે: "અ યારે આપણે ગે ટ કે એ લાય સ મકુ્ત જીવનશૈલી િવના ન રહી શકીએ. હાઉસ 
ઓફ નેિપયસમા ંઅમે આ ગે સમાથંી િવિકરણોનો લોક કરવાનુ ંસો યશુન ઊભુ ંકયુર્ં છે,  મોબાઇલ ફોન, 
માઇક્રોવેવ, લે ટોપ, કેનસર્ અને આઇપે સ વા રોિજંદા ધોરણે જ રી ઉપકરણમા ંઉપયોગી છે. અમે પ્રસિૂત 
વ ોની ઉ પાદનની અમારી પ્રથમ કેટેગરી લ ચ કરી છે અને ભિવ યમા ંિક સવેર, િવમે સવેર અને મે સવેર 
વી અ ય કેટેગરીમા ંતેનુ ંિવ તરણ કરીશુ.ં" 

યારે ગભાર્વ થ દરિમયાન વ ોની વાત આવે યારે અનકૂુળતા અને ટાઇલ મખુ્ય પિરબળો કે પાસા ંછે. 
હાઉસ ઓફ નેિપયસ ારા પ્ર તતુ વ ોની નવી રે જમા ંઓિફસ વેર, ડે વેર, િરસોટર્ , નાઇટવેર અને કોકટેઇલ 
ડે્રસ સામેલ છે. દરેક વ  બાળકના સરંક્ષણ માટે જ િડઝાઇન કરવામા ંઆ યુ ંનથી, પણ તે સાથે સાથે ઉ મ 
અનકૂુળતા અને ગભર્વતી માતા માટે ઉપયોગની સરળતા પ્રદાન કરે છે. હાઉસ ઓફ નેિપયસ પ્રસિૂત વ  
િવિવધ રંગો અને પેટ સર્મા ંઉપલ ધ છે અને તે ગભાર્વ થાના નવ મિહના તમારા બાળકનુ ંસરંક્ષણ કરશે. 

હાઉસ ઓફ નેિપયસ ટૂંક સમયમા ંતમામ મોમ એ ડ મી ટોસર્, ગ્રીન બેલ (મુબંઈ) અને જ ટ મોમ (મુબંઈ) 
અને http://www.firstcry.com, http://www.babyoye.com અને 
http://www.Momandme.in તેમજ http://www.houseofnapius.com  વી અગ્રણી સાઇ સ 
પર ઉપલ ધ થશે. 

હાઉસ ઓફ નેિપયસ િવશે:   

હાઉસ ઓફ નેિપયસ ગભાર્વ થા દરિમયાન પહરેવામા ંઆવતા વ ોની િવિશ ટ રે જ પ્રદાન કરે છે, મા ં
ઓિફસ વેર, ડેઇલી વેર અને નાઇટવેર, કોકટેઇલ ડે્રસ અને ઘણુ ંબધુ ંસામેલ છે,  દરેક માતાને ટાઇિલશ, 
પણ સરુિક્ષત રાખશે. દરેક વ  ફક્ત બાળકને સલામત રાખવા માટે જ બનાવવામા ંઆ યુ ંનથી, પણ તે 
ગભર્વતી માતા માટે ઉ મ અનકૂુળતા અને ઉપયોગની સરળતા પ્રદાન કરે છે. 



નેસા (NESA) િવશે:   

નેસા (NESA) રેિડયેશન સો યશુન પ્રાઇવેટ િલિમટેડની થાપના 2012મા ંથઈ હતી. તેની મખુ્ય કુશળતા 
વીજચુબંકીય િકરણો સગર્ના માપ અને સરંક્ષણ સો યશુનના કે્ષત્રમા ંછે.  

મિ ટમીિડયા યઝૂ રીિલઝ જોવા કૃપા કરીને િક્લક 
કરોઃ http://www.multivu.com/players/English/7595451-house-napius-
maternity-wear-india/ 

 

મી ડયા સપંક: 
નેહલ મહતેા 
nehal@houseofnapius.com 

+91-9820144098 

થાપક અને િનદેશક 
નેિપયસ ક્લોિથંગ એ ડ એક્સેસરીઝ એલએલપી 
 

 

લોગો: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150812/10128558)  
ોત: નેિપયસ ક્લોિથંગ એ ડ એક્સેસરીઝ એલએલપી (હાઉસ ઓફ નેિપયસ) 

 

 


