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MULTI-MAM LANOLIN - ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΘΗΛΩΝ ΓΙΑ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ 
ΜΗΤΕΡΕΣ

• Καταπραΰνει και προστατεύει τις θηλές
• Διατηρεί το δέρμα απαλό, ελαστικό και υγιές
• Για τη φροντίδα των ξηρών και ευαίσθητων θηλών
•  Βοηθά στην αναπλήρωση και τη συμπλήρωση της φυσικής λιπαρότητας του 
δέρματος 

• Έχει ουδέτερη γεύση και οσμή
• Με βάση υψηλής καθαρότητας φυσική λανολίνη

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ MULTI-MAM LANOLIN

Το Multi-Mam Lanolin είναι βιολογικό προϊόν, το πλησιέστερο στο φυσικό 
λίπος του ανθρώπινου δέρματος. Είναι ιδανικό για την αναπλήρωση και τη 
συμπλήρωση του λίπους του δέρματος που απομακρύνεται με τον θηλασμό. 
Με αυτόν τον τρόπο, το Multi-Mam Lanolin προστατεύει τις θηλές από 
ξηρότητα, δημιουργία ραγάδων και από ευαισθησία πριν από τον θηλασμό 
και κατά τη διάρκεια αυτού.
Καθώς δεν είναι απαραίτητη η αφαίρεση της λανολίνης πριν από τον 
θηλασμό, παρέχει βέλτιστη προστασία στις θηλές. Είναι αβλαβές σε 
περίπτωση κατάποσης από το μωρό σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πλύνετε και σκουπίστε απαλά τα χέρια σας. Μαλακώστε μικρή ποσότητα 
Multi-Mam Lanolin ανάμεσα στα δάχτυλά σας και εφαρμόστε σε ολόκληρη 
την περιοχή των θηλών. Ίσως βοηθήσει να τρίψετε απαλά το σωληνάριο ή να 
το θερμάνετε με τα χέρια σας πριν από τη χρήση. Χρησιμοποιήστε το Multi-
Mam Lanolin τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα. Για βέλτιστη προστασία, 
εφαρμόστε το Multi-Mam Lanolin μετά τον θηλασμό. Δεν χρειάζεται να 
αφαιρείται πριν από τον θηλασμό.

ΤΟ MULTI-MAM LANOLIN ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Το Multi-Mam Lanolin παρασκευάζεται από υψηλής καθαρότητας φυσική 
λανολίνη χωρίς πρόσθετα. Με ουδέτερη γεύση και οσμή.

INGREDIENTS

Lanolin.

ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

Η εμφάνιση αλλεργίας στα συστατικά του Multi-Mam Lanolin είναι πολύ 
σπάνια. Εάν έχετε αμφιβολίες, εφαρμόστε μικρή ποσότητα Multi-Mam Lanolin 
στο εσωτερικό μέρος του αντιβραχίου. Εάν εμφανιστεί κόκκινη κηλίδα με 
κνησμό, συνιστούμε να μην χρησιμοποιήσετε το Multi-Mam Lanolin.

ΦΥΛΑΞΗ

Να φυλάσσεται σε σημείο όπου δεν το βλέπουν και δεν το φτάνουν παιδιά, 
στην αρχική συσκευασία, σε θερμοκρασία δωματίου μεταξύ 10°C και 25°C.
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