
MULTI-MAM BALM - 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 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ MULTI-MAM BALM

Το Multi-Mam Balm αναπληρώνει και συμπληρώνει τη φυσική λιπαρότητα 
του δέρματος, προστατεύοντας έτσι τις θηλές από τη δημιουργία ραγάδων 
πριν από τον θηλασμό και κατά τη διάρκεια αυτού. Το Multi-Mam Balm 
παρασκευάζεται με βάση έλαια φυτικής προέλευσης και καθαρό κερί 
μέλισσας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πλύνετε και σκουπίστε απαλά τα χέρια σας. Πιέστε ώστε να εξέλθει πλούσια 
ποσότητα αλοιφής και εφαρμόστε την απαλά στις θηλές και στη θηλαία άλω. 
Χρησιμοποιήστε το Multi-Mam Balm τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα. Για 
βέλτιστη προστασία, εφαρμόστε το Multi-Mam Balm μετά από κάθε θηλασμό. 
Η αλοιφή δεν είναι απαραίτητο να αφαιρείται πριν από τον θηλασμό, καθώς 
η σύνθεση του προϊόντος είναι ασφαλής για το μωρό σας.
Παρακαλούμε σημειώστε: Σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, το Multi-Mam 
Balm μπορεί να γίνει πιο ρευστό. Εάν συμβεί αυτό, ανακινήστε καλά πριν 
από τη χρήση.

ΤΟ MULTI-MAM BALM ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Το Multi-Mam Balm παρασκευάζεται με βάση επιλεγμένα έλαια φυτικής 
προέλευσης. Η σύνθεσή του είναι φυσική, με ουδέτερη γεύση και οσμή.

INGREDIENTS

Helianthus Annuus seed oil, Butyrospermum Parkii butter, PEG-8 Beeswax, 
Squalene, Polyglyceryl-3 Ricinoleate, Propyl Gallate.

ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

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

ΦΥΛΑΞΗ

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