
ΤΟ MULTI-GYN COMPRESSES ΦΡΟΝΤΊΖΕΊ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΊΚΗ ΕΥΑΊΣΘΗΤΗ 
ΠΕΡΊΟΧΗ

• Ανακουφιστική δράση στο ευαίσθητο δέρμα μετά τον τοκετό
• Υποστηρίζει τη φυσική διαδικασία επούλωσης του δέρματος
• Μοναδικά απαλό, προστατευτικό επίθεμα
• Ιδανικό για χρήση μετά τον τοκετό

ΕΝΔΕΊΞΕΊΣ

Για τη φροντίδα της εξωτερικής ευαίσθητης περιοχής, αιδοίου και χειλέων, κόλπου και 
πρωκτού.
Ανακουφίζει από την ευαισθησία και υποστηρίζει τη φυσική διαδικασία επούλωσης του 
ιστού του δέρματος. Ιδανικό για χρήση μετά τον τοκετό.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ MULTI-GYN COMPRESSES 

Το Multi-Gyn Compresses ανακουφίζει το ευαίσθητο δέρμα στην ευαίσθητη περιοχή και 
υποστηρίζει την επούλωση. Είναι ιδανικό για χρήση μετά τον τοκετό. Κάθε επίθεμα είναι 
εμποτισμένο με μια γέλη. Αυτή η φυσική γέλη βασίζεται στο πατενταρισμένο σύμπλοκο 
2QR. Το επίθεμα τοποθετείται στην ευαίσθητη περιοχή, όπου σχηματίζει ένα απαλό 
προστατευτικό κάλυμμα και βοηθά στη δημιουργία βέλτιστων συνθηκών για τη φυσική 
διαδικασία επούλωσης. Η εξωτερική πλευρά του επιθέματος είναι στρωματοποιημένη. Η 
γέλη δεν λερώνει τα εσώρουχα. 

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανοίξτε το φακελάκι, ξεδιπλώστε το επίθεμα και τοποθετήστε την εμποτισμένη με γέλη 
πλευρά επάνω στην περιοχή που έχει το πρόβλημα. Αφήστε το επίθεμα στη θέση του 
για τουλάχιστον 10 λεπτά και για όσο επιθυμείτε. Για να διασφαλίσετε ότι το επίθεμα θα 
παραμείνει στη θέση του, χρησιμοποιήστε εσώρουχο με στενή εφαρμογή. Χρησιμοποιήστε 
νέο επίθεμα  δύο φορές την ημέρα μέχρι να ανακουφιστείτε από την ενόχληση. Το επίθεμα 
προορίζεται για μία μόνον χρήση. Για λόγους υγιεινής, πετάξτε το επίθεμα μετά τη χρήση 
του. Φυλάσσεται στους 10-25°C.

ΤΟ MULTI-GYN COMPRESSES ΒΑΣΊΖΕΤΑΊ ΣΕ ΦΥΣΊΚΑ ΣΥΣΤΑΤΊΚΑ 

Η γέλη στο Multi-Gyn Compresses βασίζεται σε φυσικά συστατικά και περιέχει το σύμπλοκο 
2QR. Δεν περιέχει άρωμα και συστατικά ζωικής προέλευσης.

INGREDIENTS

Aloe barbadensis Leaf extract, Aqua, Glycerin, Xanthan Gum, Citric acid, Caprylyl Glycol, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate, Sodium hydroxide. 
Κύριο συστατικό σύμπλοκο 2QR: Πατενταρισμένο συστατικό με καθαρισμό εκχυλίσματος 
αλόης (Aloe Barbadensis).

ΚΥΗΣΗ ΚΑΊ ΓΑΛΟΥΧΊΑ   

Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις για τη χρήση του Multi-Gyn Compresses κατά τη 
διάρκεια της κύησης και του θηλασμού.

ΓΕΝΊΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Οι ενοχλήσεις στην εξωτερική ευαίσθητη περιοχή (κολπική και πρωκτική) είναι συχνότερες 
από ό,τι ίσως νομίζετε. Πολλές γυναίκες έχουν προβλήματα, όπως: κνησμό, ερεθισμούς, 
αιμορροΐδες, ευαισθησία, οίδημα και μικρές βλάβες στους ιστούς. Αυτά τα προβλήματα 
μπορεί να έχουν διαφορετικές αιτίες, όπως π.χ.: μηχανική τριβή (από ρούχα ή άθληση), 
έμμηνος κύκλος, σεξουαλική επαφή, γήρανση, σαπούνια, φάρμακα, ή χρόνια δυσκοιλιότητα. 
Είναι ιδιαίτερα συχνά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά τον τοκετό. Κατά 
την περίοδο αυτή υπάρχει πολύ περισσότερη πίεση στην ευαίσθητη περιοχή από ότι 
συνήθως. Η πίεση συχνά προκαλεί ενοχλήσεις στην εξωτερική ευαίσθητη περιοχή. Αυτά 
τα μικρά προβλήματα μπορεί να είναι πολύ ενοχλητικά. Το Multi-Gyn Compresses είναι η 
αποτελεσματική και φυσική λύση για όλες αυτές τις ενοχλήσεις.
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