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CanPee foi desenvolvido especialmente para a mulher moderna que precisa de liberdade e versatilidade no dia a dia. 

Conforto e praticidade para você que é dinâmica e não pode perder tempo se esquivando de banheiros sujos, insalubres cheios de bactérias.

A maneira mais saudável e higiênica de utilizar banheiros públicos já está à sua disposição. 

Seu formato anatômico se encaixa perfeitamente na região da virilha proporcionando uma sensação de conforto e segurança.

CanPee pode ser usado conforme a sua necessidade sem restrições. 

O material é descartável, totalmente antialérgico e seu uso frequente não é prejudicial em hipótese alguma.

Sua saúde em primeiro lugar.  Desfrute da liberdade de permanecer saudável.

CanPee possui linhas e dimensões 
que foram cuidadosamente desenhadas
para se encaixar perfeitamente na região íntima
das mulheres, respeitando a área de evasão e fluxo da urina.

Ajuste o formato ideal 
à sua anatomia

fazendo pressão na
parte superior do

cone urinário.

Segure-o como mostra a figura
acima e encaixe as abas na região 

da virilha fazendo uma leve pressão.

URINE

3

Faça pressão no local indicado com 
os dedos polegar e indicador para

moldar o papel em formato de cone.

PRESSIONE

2

Assim que retirar o CanPee da
embalagem, desdobre-o como 

indicado na figura acima.

DESDOBRE

1

Fácil de usar, rápido, prático e eficaz, se ajusta ao formato do seu corpo.
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CanPeeCanPee
CanPee é uma empresa livre franqueadora da marca CanPee Device e Acessórios.
Atuamos na Europa, América do Norte e América Latina com representantes em
diversos países seguindo as políticas de cada país, respeitando os conceitos e 
etnias determinadas por cada um deles.
Nosso propósito é a divulgação viral dos nossos produtos no intuito de diminuir 
o número de infecções contraídas através do uso de lavabos e banheiros públicos 
insalubres em todo o mundo.

Acesse nosso site e saiba mais em: www.canpee.com

Maiores informações acesse nossa Página de Contato
ou envie um email para: canpeedevice@gmail.com

Copyright © 2016 CanPee & Co. All Rights Reserved.

CanPee é composto de materiais totalmente recicláveis.
ECO Friendly ou Enviroment Friendly são termos relativos à bens, serviços, leis, diretrizes e políticas 
que infringem na redução mínima ou nenhum dano ao ecossistema e ao meio ambiente em geral.
Nosso produto é feito com materiais antialérgicos e totalmente recicláveis, onde em sua
composição não é usado nenhum produto químico ou matéria que agride o meio ambiente.

Desenvolvido pelos melhores designers com uma equipe
de médicos conceituados no quesito saúde e higiene íntima.

Dimensionado para proporcionar um ótimo �uxo da urina com
curvas que se encaixam com perfeição na região íntima da mulher.

(3.0 cm)

(13.0 cm)(9.0 cm)

Embalagem nas dimensões: 13.0 x 9.0 x 3.0 centímetros.
Super compacta, cabe em qualquer bolsa ou nécessaire.

(12.5 cm)

(8.6 cm)

(25.0 cm)

Discreto nas dimensões: 12.5 x 8.6 centímetros (dobrado).
Cabe em qualquer bolso e tem a espessura de um papel.
Desdobrado possui comprimento de 25.0 centímetros.

Elaborado com muito cuidado para se ajustar às curvas da região íntima feminina com design
inovador possibilita o ajuste do cone urinário em largura e altura, resultando num encaixe
perfeito em todas as mulheres, independente da anatomia do seu corpo.

Recomendado para todas as mulheres sem restrição de idade e também para as 
adolescentes com idade acima de 13 anos.

CanPee é um dispositivo urinário descartável que proporciona
às mulheres total conforto e liberdade na hora de urinar.
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