Cititi cu atentie informatiile din prospect inainte de utilizare si pastrati-l pentru utilizari ulterioare
Multi-Mam Comprese – pentru îngrijirea intensivă a mameloanelor






Efect direct si imediat de calmare a mameloanelor dureroase
Neutralizează microorganismele dăunătoare. Prevenție impotriva infecțiilor (mastită)
Îmbunătățeste pielea din zona mamelonului
Gelul este natural si inofensiv dacă este inghițit. Fara conservanți!
Ajută procesul natural de vindecare.

Aplicare
Compresele Multi-Mam sunt special create pentru îngrijirea intensivă a mameloanelor femeilor care alăptează. Produsul este
bazat pe complexul patentat 2QR care blochează în mod sigur și natural bacteriile dăunătoare. Au efect imediat de calmare a
mameloanelor dureroase, îmbunătățește starea pielii, reduc inflamațiile și previn infecțiile. Fiecare compresă este
impreganată cu un gel bioactiv. Gelul se bazează pe ingrediente naturale din plante, care sunt complet inofensive și pot fi
înghițite în condiții de siguranță. Nu este necesară îndepărtarea gelului înainte de alăptare. Gustul acestuia este plăcut
pentru bebeluși. Compresele Multi-Mam formează un tampon moale și confortabil pe mamelon și crează un mediu optim în
procesul natural de vindecare. Stratul subțire de plastic care le acoperă previne pătarea sutienului. Compresele Multi-Mam
sunt ideale pentru tratarea problemelor datorate alăptării.
Mod de utilizare
Deschideți plicul, despăturiți compresa și aplicați-o pe mamelon cu partea
impregnată. Puteți lăsa compresa pentru cel puțin 10 minute, preferabil 30
de minute și maxim 1 oră. Repetați aplicarea de cel puțin 2 ori/zi până la
rezolvarea problemelor. Compresele Multi-Mam nu se administrează mai
mult de 30 de zile consecutive. În caz de dureri persistente sau recurente ar
trebui să contactați întotdeauna medicul dumneavoastră.

Ingredienti activi
Glicerină (origine vegetală), gumă Xanthan, Galactoarabinan Polyglucoronic
Acid Crosspolymer*.
*complex 2QR: polizaharide bio-activ patentate.

Alergii
Alergii la ingredientele Multi-Mam Comprese sunt foarte rare. Vă rugăm să faceți un test prin aplicarea unei mici cantități de
gel pe partea interioară a brațului. Dacă pielea se înroșește și apare mâncărime, vă rugăm nu folosiți Multi-Mam Comprese.
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