
10˚C

25˚C

ΤΟ MULTI-GYN FLORAPLUS ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΙΣ ΚΟΛΠΙΚΕΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ

+   Άμεση ανακούφιση από τον κνησμό, τους ερεθισμούς και τις εύθρυπτες, 
λευκόχρωμες εκκρίσεις 

+  Περιέχει πρεβιοτικά
+  Έχει το ιδανικό pH για έναν υγιή κόλπο 
+  Βασίζεται σε φυσικά συστατικά

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Για γυναίκες που υποφέρουν από τα ενοχλητικά συμπτώματα των κολπικών 
μυκητιάσεων. Το Multi-Gyn FloraPlus είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την 
αντιμετώπιση των κολπικών μυκητιάσεων και των σχετιζόμενων ενοχλήσεων όπως 
κνησμός, ερεθισμοί και εύθρυπτες, λευκόχρωμες εκκρίσεις.

Δεν αντιμετωπίζει ούτε προλαμβάνει τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ MULTI-GYN FLORAPLUS 

Το Multi-Gyn FloraPlus βασίζεται σε φυσικά συστατικά και στο πατενταρισμένο 
σύμπλοκο 2QR σε συνδυασμό με πρεβιοτικά συστατικά. Το σύμπλοκο 2QR 
είναι μία φυτικής προέλευσης, φυσική ουσία που έχει τη μοναδική ικανότητα να 
εμποδίζει την επαφή των βλαβερών βακτηρίων και των μυκήτων με τον ιστό 
και τον βλεννογόνο του κόλπου. Οι «κακοί» μικροοργανισμοί εξουδετερώνονται 
αποτελεσματικά. Παράλληλα, τα πρεβιοτικά υποστηρίζουν τους «καλούς»  
λακτοβάκιλλους για να αποκαταστήσουν τη βέλτιστη κολπική χλωρίδα. Αυτός ο 
μοναδικός συνδυασμός καθιστά το Multi-Gyn FloraPlus ιδανικό για την αντιμετώπιση 
των κολπικών μυκητιάσεων και την αποκατάσταση της υγείας του κόλπου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Για την αντιμετώπιση των κολπικών μυκητιάσεων, χρησιμοποιήστε 1 σωληνάριο – 
μίας χρήσης πριν πάτε για ύπνο για 5 συνεχείς ημέρες.
Στην περίπτωση επίμονων ή επανεμφανιζόμενων ενοχλήσεων, πρέπει να 
επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας. Το Multi-Gyn FloraPlus δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για περισσότερο από 30 συνεχείς ημέρες. Αυτό επιτρέπει στην 
κολπική χλωρίδα να αυτορυθμιστεί χωρίς υποστήριξη.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ 

Μπορεί να νιώσετε μια αίσθηση καύσου και/ή μουδιάσματος μετά την εφαρμογή.  
Αυτή η αίσθηση είναι φυσιολογική και θα υποχωρήσει γρήγορα.

ΤΟ MULTI-GYN FLORAPLUS ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Το Multi-Gyn FloraPlus δεν περιέχει ορμόνες, συστατικά ζωικής προέλευσης ή 
άρωμα.

ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Galactoarabinan Polyglucuronic Acid Crosspolymer*, Prebiotics (Lactitol and FOS).

*2QR-complex: πατενταρισμένο συστατικό με καθαρισμό εκχυλίσματος αλόης  
(Aloe Barbadensis).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ 

Οι αλλεργίες στα συστατικά του Multi-Gyn FloraPlus είναι πολύ σπάνιες. Εάν 
έχετε αμφιβολίες, εφαρμόστε δοκιμαστικά μια μικρή ποσότητα στο εσωτερικό 
του βραχίονα. Εάν εμφανιστεί ερυθρότητα και κνησμός, συνιστούμε να μη 
χρησιμοποιήσετε το Multi-Gyn FloraPlus.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Δεν υπάρχουν γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες. Ωστόσο, επειδή το Multi-Gyn 
FloraPlus έχει βέλτιστη οξύτητα (χαμηλό pH) για τον κόλπο και το σπέρμα είναι 
αλκαλικό (υψηλό pH), η χρήση του μπορεί να μειώσει τη δραστηριότητα του 
σπέρματος. Επομένως, συνιστούμε να μη χρησιμοποιείτε το Multi-Gyn FloraPlus 
κατά την περίοδο της ωορρηξίας, όταν προσπαθείτε να μείνετε έγκυος.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ 

Το Multi-Gyn FloraPlus δεν έχει γνωστές αλληλεπιδράσεις με φάρμακα.  

ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΙΑ 

Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις για τη χρήση του Multi-Gyn FloraPlus κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. Συζητήστε τις επιλογές με τον 
γιατρό σας.

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΣΣΟΥΣ 

Η επίδραση του Multi-Gyn FloraPlus σε πεσσούς και προφυλακτικά δεν είναι γνωστή.

ΦΥΛΑΞΗ 

Το Multi-Gyn FloraPlus πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ 10°C και 
25°C (θερμοκρασία δωματίου). Το Multi-Gyn FloraPlus θα πρέπει να φυλάσσεται 
σε σημείο μακριά από παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε το Multi-Gyn FloraPlus μετά την 
ημερομηνία λήξης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ένας υγιής κόλπος φιλοξενεί διάφορα βακτήρια που βρίσκονται σε ισορροπία - την 
κολπική χλωρίδα. Όταν διαταραχθεί το φυσικό περιβάλλον ή το pH του κόλπου, 
μπορεί να αναπτυχθούν επιβλαβή βακτήρια και μικρόβια. Η διαταραχή αυτής 
της ισορροπίας συχνά γίνεται αντιληπτή ως μια αλλαγή στις κολπικές εκκρίσεις. 
Συνηθέστερη είναι η εμφάνιση της υπέρμετρης ανάπτυξης βακτηρίων γνωστή ως 
βακτηριακή κολπίτιδα (BV) και οι κολπικές μυκητιάσεις (κάντιντα). Η βακτηριακή 
κολπίτιδα συνήθως συνοδεύεται από οσμή ιχθύος και οι κολπικές μυκητιάσεις 
συνοδεύονται από κνησμό, αίσθηση καύσου και εύθρυπτες, λευκόχρωμες εκκρίσεις.

1.  Ανακινήστε το περιεχόμενο του 
σωληναρίου, ώστε να κατεβεί προς 
την άκρη του σωληναρίου.

2.  Σπάστε το άκρο του σωληναρίου 
περιστρέφοντάς το.

3.  Εισάγετε απαλά το λεπτό άκρο 
του εξαρτήματος εφαρμογής (του 
σωληναρίου) μέσα στον κόλπο.

4.  Πιέστε απαλά το σωληνάριο για 
να εφαρμόσετε τη γέλη μέσα στον 
κόλπο.

5.  Συνεχίστε να πιέζετε απαλά το 
σωληνάριο, ενώ το αφαιρείτε από 
τον κόλπο.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ MULTI-GYN FLORAPLUS 

Το Multi-Gyn FloraPlus είναι μια πρεβιοτική κολπική γέλη που εφαρμόζεται απευθείας μέσα στον κόλπο. Κάθε σωληνάριο αποτελεί μία δόση.
Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τον τρόπο χρήσης του σωληναρίου μίας χρήσης. Απορρίψτε το σωληνάριο μετά τη χρήση του.

Σημείωση: Το σωληνάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφαρμόζεται η συνιστώμενη 
ποσότητα γέλης. Όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες θα παραμείνει στο 
σωληνάριο μια μικρή ποσότητα γέλης.
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