
MULTI-GYN VAGINAL DOUCHE – ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
•  Καθαρίζει αποτελεσματικά και απαλά μέσω της πλύσης
•  Ειδική βαλβίδα που αποτρέπει την αναρρόφηση υγρού, μειώνει τη δημιουργία πίεσης και 

δημιουργεί ένα ιδανικό αποτέλεσμα πλύσης
•  Εργονομική συσκευή πλύσεων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες θέσεις

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
•  Γενική υγιεινή του κόλπου
•  Εντατική υγιεινή του κόλπου σε περίπτωση υπερβολικών ή δύσοσμων εκκρίσεων, 

κνησμού, ερεθισμού και αίσθησης καύσου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Μερικές γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς στις κολπικές ενοχλήσεις σε σχέση με άλλες λόγω 
του τρόπου ζωής, της σεξουαλικής δραστηριότητας ή της εμμηνορρυσίας. Ανάλογα με τις 
προσωπικές ανάγκες υγιεινής, το Multi-Gyn Vaginal Douche μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο 
συχνά. Ωστόσο, δεν συνιστάται η χρήση του Multi-Gyn Vaginal Douche συχνότερα από μία 
φορά την εβδομάδα, εκτός εάν το συστήσει ο γιατρός. Πάντοτε να συμβουλεύεστε τον 
γιατρό σας, όταν οι κολπικές ενοχλήσεις επιμένουν.

Το Multi-Gyn Vaginal Douche μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες επιθυμητές θέσεις. 
Βρείτε μόνη σας τον πιο άνετο τρόπο χρήσης του Multi-Gyn Vaginal Douche. Είναι 
σημαντικό το υγρό της πλύσης να μπορεί να εκρέει ελεύθερα. Για παράδειγμα στο ντους ή 
στη λεκάνη της τουαλέτας. Παρακαλούμε δείτε τις εικονογραφημένες οδηγίες χρήσης του 
Multi-Gyn Vaginal Douche που ακολουθούν. 

MULTI-GYN VAGINAL DOUCHE ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
Εάν επιθυμείτε να μείνετε έγκυος, σας συμβουλεύουμε να μην χρησιμοποιήσετε το 
Multi-Gyn Vaginal Douche πριν περάσουν 3 ημέρες μετά τη σεξουαλική επαφή. Το Multi-
Gyn Vaginal Douche δεν είναι αντισυλληπτικό. Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις για 
τη χρήση του Multi-Gyn Vaginal Douche ή του Multi-Gyn Tablets κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης ή του θηλασμού. Ωστόσο, πάντοτε συνιστάται να επικοινωνείτε με τον 
γιατρό σας, εάν είστε έγκυος.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΏΣΤΕ!
Ποτέ μην τοποθετείτε το Multi-Gyn Vaginal Douche μέσα σε βραστό νερό, ούτε να το 
καθαρίζετε με βραστό νερό. Θα αλλοιωθεί ανεπανόρθωτα το σχήμα του.

MULTI-GYN TABLETS - ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΗΠΙΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΕΏΝ ΓΙΑ 
ΑΡΙΣΤΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
• Ένα δισκίο επαρκεί για μία φιάλη υγρού πλύσης.
• Περιέχει φυσικά συστατικά, χωρίς αρώματα.
• Σε συνδυασμό με το Multi-Gyn Vaginal Douche, τα δισκία προσφέρουν τη βέλτιστη 
υγιεινή του κόλπου.

ΔΙΣΚΙΑ ΗΠΙΏΝ ΚΟΛΠΙΚΏΝ ΠΛΥΣΕΏΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Το Multi-Gyn Tablets, όταν διαλύεται σε χλιαρό νερό, δημιουργεί ένα ήπιο υγρό για πλύσεις 
κατάλληλο για χρήση με το Multi-Gyn Vaginal Douche. Τα συμπυκνωμένα αναβράζοντα 
δισκία περιέχουν φυσικά συστατικά. 

INGREDIENTS 
Lactose, Citric Acid, Sodium Bicarbonate, Lactic Acid, Aloe Barbadensis Leaf Extract, 
Ascorbic Acid.

Κύριο συστατικό σύμπλοκο 2QR σε σκόνη:  
Πατενταρισμένο συστατικό με καθαρισμό εκχυλίσματος αλόης (Aloe Barbadensis).   

Τα δισκία έχουν κοκκώδη όψη και μπορεί να διαφέρουν λίγο μεταξύ τους στο χρώμα. 
Αυτές οι μικρές μεταβολές σχετίζονται με τις φυσικές ιδιότητες του κύριου ενεργού 
συστατικού, του συμπλόκου 2QR. Δεν επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα ή την 
ασφάλεια του προϊόντος.

ΦΥΛΑΞΗ
Να φυλάσσεται σε θέση που δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Συνιστάται να 
φυλάσσετε το Multi-Gyn Tablets στο αρχικό σωληνάριο σε ξηρό μέρος μεταξύ 10°C και 
25°C (θερμοκρασία δωματίου).

Multi-Gyn® Tablets

1.  Γεμίστε το Multi-Gyn Vaginal Douche με χλιαρό νερό 
μέχρι το πάνω μέρος των ραβδώσεων.

2.  Σπάστε ένα δισκίο Multi-Gyn Tablet και προσθέστε το 
στο νερό.

3.  Βιδώστε το ρύγχος πάνω στη φιάλη και περιμένετε 
μέχρι να διαλυθεί τελείως το Multi-Gyn Tablet και να 
σταματήσει να αναβράζει.

4.  Εισάγετε απαλά το ρύγχος μέσα στον κόλπο.
5.  Πιέστε τη φιάλη για να καθαρίσετε τον κόλπο με το υγρό 

πλύσης. Είναι φυσιολογικό να παραμείνει υγρό (έως και 
μισή φιάλη) μέσα στη φιάλη*.

6.  Αφαιρέστε το ρύγχος από τη φιάλη πλύσης και 
ξεπλύνετε καλά με χλιαρό νερό. Αφήστε το να στεγνώσει 
φυσικά (κατά προτίμηση σε ξηρό μέρος).

*Η ποσότητα του υγρού είναι επαρκής για την πλύση του κόλπου. Εάν θέλετε να κάνετε νέα πλύση με το υγρό που απέμεινε, ξεβιδώστε το ρύγχος από τη φιάλη, ώστε να επανέλθει η φιάλη στο αρχικό της σχήμα και συνεχίστε από το βήμα 4.

Multi-Gyn® Vaginal Douche
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