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ΤΟ MULTI-GYN LIQUIGEL ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΤΗΝ  
ΚΟΛΠΙΚΗ ΞΗΡΟΤΗΤΑ
• Ανακουφίζει αμέσως την κολπική ξηρότητα 
• Προστατεύει από ερεθισμούς κατά τη σεξουαλική επαφή 
• Συμπληρώνει τη φυσική υγρασία του κόλπου 
• Βασίζεται σε φυσικά συστατικά 
• Δεν περιέχει ορμόνες 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Το Multi-Gyn LiquiGel είναι ιδανικό για την ανακούφιση από την κολπική ξηρότητα. 
Η κολπική ξηρότητα μπορεί να έχει πολλές αιτίες, μεταξύ άλλων τις ορμονικές 
αλλαγές (όπως η εμμηνόπαυση, ο τοκετός ή ο θηλασμός), τα φάρμακα και το άγχος. 
Το Multi-Gyn LiquiGel ανακουφίζει αμέσως από τους ερεθισμούς και τις ενοχλήσεις 
που συνδέονται με την κολπική ξηρότητα. Συμπληρώνει τη φυσική υγρασία του 
κόλπου. Συμπληρώνοντας την υγρασία του κόλπου, η γέλη βοηθά στην ανακούφιση 
από τον ερεθισμό και προστατεύει από την κολπική ξηρότητα. Το Multi-Gyn LiquiGel 
δεν επηρεάζει την κολπική χλωρίδα και μπορεί να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια 
της σεξουαλικής επαφής για να ενισχύει τη φυσική υγρασία του κόλπου.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ MULTI-GYN LIQUIGEL 
Το Multi-Gyn LiquiGel είναι μια φυσική γέλη βασισμένη στο πατενταρισμένο 
σύμπλοκο 2QR. Είναι ένα προϊόν ενυδάτωσης που δρα με ασφαλή και 
αποτελεσματικό τρόπο. Το Multi-Gyn LiquiGel σχηματίζει μια μεμβράνη που 
επικολλάται στα τοιχώματα του κόλπου, διασφαλίζοντας έτσι τη διαρκή ενυδάτωση 
και τη διατήρηση μιας υγιούς κολπικής χλωρίδας. Η τακτική εφαρμογή του Multi-
Gyn LiquiGel μειώνει τους ερεθισμούς λόγω κολπικής ξηρότητας. Το Multi-Gyn 
LiquiGel ενισχύει τη φυσική υγρασία του κόλπου κατά τη σεξουαλική επαφή. Η 
απαλή σύνθεσή του βασίζεται σε φυσικά συστατικά και δεν περιέχει ορμόνες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Για την κολπική ξηρότητα, εφαρμόστε επαρκή ποσότητα Multi-Gyn LiquiGel 
τουλάχιστον μία φορά την ημέρα ή οπότε χρειάζεστε ανακούφιση.
Σε περίπτωση επίμονων ή επαναλαμβανόμενων ενοχλήσεων, θα πρέπει 
να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας. Το Multi-Gyn LiquiGel δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για περισσότερες από 30 συνεχείς ημέρες. Αυτό επιτρέπει στη 
χλωρίδα του κόλπου να αυτορυθμίζεται  χωρίς υποστήριξη. 
Για περισσότερες οδηγίες παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το υπόλοιπο 
φυλλάδιο πριν από τη χρήση.

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 LIQUIGEL ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Το Multi-Gyn LiquiGel βασίζεται στο σύμπλοκο 2QR. Δεν περιέχει άρωμα, ορμόνες 
και συστατικά ζωικής προέλευσης.

ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ  

Galactoarabinan Polyglucuronic Acid Crosspolymer*, Glycerin, Betaine, Xanthan Gum.

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ  
Οι αλλεργικές αντιδράσεις στα συστατικά του Multi-Gyn LiquiGel είναι πολύ 
σπάνιες. Εάν έχετε αμφιβολίες, εφαρμόστε δοκιμαστικά μια μικρή ποσότητα γέλης 
στην εσωτερική πλευρά του βραχίονα. Εάν εμφανιστεί ερυθρότητα και κνησμός, 
συνιστούμε να μην χρησιμοποιήσετε το Multi-Gyn LiquiGel.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Το Multi-Gyn LiquiGel δεν έχει γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες και η σύνθεσή 
του είναι βασισμένη σε φυσικά συστατικά. Το Multi-Gyn LiquiGel δεν είναι 
αντισυλληπτικό και δεν περιέχει σπερματοκτόνο. Ωστόσο, δεν έχει ερευνηθεί η 
επίδρασή του στη δραστηριότητα του σπέρματος.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ 
Δεν υπάρχουν γνωστές αλληλεπιδράσεις με φάρμακα.

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

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΣΣΟΥΣ 
Το Multi-Gyn LiquiGel δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με προφυλακτικά. 
Η επίδραση σε πεσσό δεν είναι γνωστή.

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΑΜΠΟΝ ΚΑΙ ΚΟΛΠΙΚΕΣ ΠΛΥΣΕΙΣ   
Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε το Multi-Gyn LiquiGel παράλληλα με ταμπόν και 
κολπικές πλύσεις. Mπορεί να απομακρύνουν το Multi-Gyn LiquiGel (ή μέρος του) από 
τον κόλπο και να μειώσουν έτσι την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. 

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

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MULTI-GYN LIQUIGEL
• ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Σε περίπτωση ξηρότητας στην εξωτερική ευαίσθητη περιοχή (αιδοίο) μπορείτε να εφαρμόσετε το Multi-Gyn LiquiGel με το δάκτυλό σας (πάντοτε να πλένετε τα χέρια σας 
πριν από την εφαρμογή).

1.  Αφαιρέστε το πώμα από το 
σωληνάριο. Χρησιμοποιήστε το πίσω 
μέρος του πώματος για να τρυπήσετε 
το σφραγισμένο σωληνάριο, πριν από 
την πρώτη χρήση.

2.  Κρατήστε το σωληνάριο στο ένα 
χέρι και βάλτε το δείκτη του άλλου 
σας χεριού κοντά στο σωληνάριο 
όπως δείχνει η εικόνα. Πιέστε απαλά 
το σωληνάριο. Συνεχίστε να πιέζετε 
μέχρι να έχετε αρκετή ποσότητα 
επάνω στο δείκτη σας όπως δείχνει 
η εικόνα.

3.  Η ποσότητα επάνω στο δείκτη σας 
πρέπει να είναι τουλάχιστον όσο η 
άκρη του δακτύλου σας (περ. 2 ml).

4.  Εφαρμόστε τη γέλη στην εξωτερική 
ευαίσθητη περιοχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MULTI-GYN LIQUIGEL ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
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• ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Για την εσωτερική εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ειδικό εξάρτημα εφαρμογής. Περιλαμβάνεται στη συσκευασία και μπορεί να βιδωθεί επάνω στο σωληνάριο.
Μετά τη χρήση μπορείτε να αφήσετε το εξάρτημα εφαρμογής επάνω στο σωληνάριο, να το ξεπλύνετε με ζεστό νερό και να τοποθετήσετε το πώμα επάνω στο εξάρτημα 
εφαρμογής. Εάν προτιμάτε να εφαρμόσετε τη γέλη με το δάκτυλό σας, πλύνετε τα χέρια σας και εφαρμόστε ποσότητα τουλάχιστον ίση με την άκρη του δακτύλου σας στο 
άκρο του δείκτη. Εισαγάγετε το δάκτυλο στον κόλπο σας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι κολπικοί ερεθισμοί και οι ενοχλήσεις που οφείλονται στην κολπική ξηρότητα είναι συνήθεις και μπορούν να εμφανίζονται συχνά. Οι καταστάσεις αυτές εμφανίζονται 
σε πάνω από τις μισές γυναίκες όλων των ηλικιών, σε κάποια φάση της ζωής τους. Η συχνότερη αιτία είναι η μείωση των φυσικών κολπικών υγρών λόγω ορμονικών 
αλλαγών, όπως η εμμηνόπαυση ή το δεύτερο μισό του έμμηνου κύκλου. Υπάρχουν, ωστόσο, και πολλοί άλλοι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν ή να επιτείνουν 
το πρόβλημα, όπως η χρήση ορισμένων φαρμάκων, τα σαπούνια, τα ταμπόν, το άγχος, η κόπωση, ο θηλασμός και ο τοκετός. Πολλές γυναίκες παρατηρούν για πρώτη 
φορά την κολπική ξηρότητα όταν η σεξουαλική επαφή γίνεται δυσάρεστη ή ακόμη και επίπονη. Η σεξουαλική επαφή χωρίς την κατάλληλη λίπανση από τα φυσικά κολπικά 
σας υγρά ή ένα κατάλληλο ενυδατικό προϊόν, όπως το Multi-Gyn LiquiGel, μπορεί να προκαλεί ερεθισμούς. Η κολπική ξηρότητα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα 
αυτοπεποίθησης και να προκαλέσει μια γενική αίσθηση δυσφορίας που επηρεάζει τις καθημερινές δραστηριότητες.

1.  Αφαιρέστε το πώμα από το 
σωληνάριο. Χρησιμοποιήστε το πίσω 
μέρος του πώματος για να τρυπήσετε 
το σφραγισμένο σωληνάριο, πριν από 
την πρώτη χρήση.

5.  Εισάγετε το εξάρτημα εφαρμογής, 
το οποίο είναι προσαρμοσμένο 
στο σωληνάριο, μέσα στον κόλπο 
όπως φαίνεται στην εικόνα. Για να 
διευκολύνετε την εισαγωγή μπορείτε 
να εφαρμόσετε λίγη γέλη στο δέρμα 
της εξωτερικής ευαίσθητης περιοχής. 
Το εξάρτημα εφαρμογής είναι 
μικρότερο από τον κόλπο και δεν θα 
τραυματίσει τον τράχηλο (άνοιγμα 
της μήτρας).

2.  Βιδώστε το ειδικό εξάρτημα 
εφαρμογής που βρίσκεται μέσα στο 
κουτί, επάνω στο σωληνάριο.

6.  Πιέστε ελαφρά το σωληνάριο. 
Χρειάζεστε τουλάχιστον την 
ποσότητα που αντιστοιχεί στην άκρη 
ενός δακτύλου. Ωστόσο, δεν υπάρχει 
κανένα πρόβλημα εάν εφαρμόσετε 
μεγαλύτερη ποσότητα.

3.  Αφαιρέστε το μικρό πώμα από το 
εξάρτημα εφαρμογής.

7.  Μετά τη χρήση μπορείτε να αφήσετε 
το εξάρτημα εφαρμογής επάνω στο 
σωληνάριο και να το ξεπλύνετε με 
ζεστό νερό.

4.  Κρατήστε το σωληνάριο στο ένα χέρι 
και πιέστε ελαφρά μέχρι να βγει η 
γέλη από το άκρο του εξαρτήματος 
εφαρμογής. Όταν βγει η γέλη θα 
ξέρετε ότι το εξάρτημα έχει γεμίσει 
με γέλη και είναι έτοιμο για χρήση. 
Δοκιμάστε την ποσότητα που θα 
βγει από το άκρο πιέζοντας ελαφρά. 
Χρειάζεστε τουλάχιστον την 
ποσότητα που αντιστοιχεί στην άκρη 
του δακτύλου (περ. 2 ml).  

8.  Τοποθετήστε το μικρό πώμα επάνω 
στο εξάρτημα εφαρμογής.

Κατασκευαστής:
BioClin BV, Blaak 555
3011 GB Rotterdam, Ολλανδία

Διανομέας: 
Virtus Pharma Μ.Ε.Π.Ε.
Τατοΐου 97Α & Μάνης, 
14451 Μεταμόρφωση, Αττική

Τηλ.: +30 2105787113-4 
Fax: +30 2105787148 
www.virtuspharma.care




