Citiți cu atenție informațiile din prospect înainte de utilizare și păstrați-l pentru utilizări
ulterioare

Caracteristici
• Ideal pentru o igienă vaginală intensivă
• Efect optim de spălare, eficient și sigur
• Membrana specială nu permite absortia lichidului înapoi în flacon și previne presiunea
excesivă
• Design ergonomic, poate fi folosit în orice poziție dorită
Aplicare
• Igienă vaginală generală
• Igienă vaginală intensivă în cazul scurgerilor vaginale excesive, cu miros neplăcut sau
culoare anormală, mâncărimi, iritații și senzație de arsură
Frecvența folosirii
Frecvența folosirii irigatorului depinde de starea individuală a vaginului (unele femeile sunt
mai sensibile la disconforturi decât altele), stilul de viată, activitatea sexuală (neprotejat) sau
menstruația.
În funcție de nevoile personale de igienă, irigatorul Multi-Gyn poate fi folosit mai des, in
orice caz nu este recomandata folosirea de mai mult de 3 ori pe saptamana, decât la
recomandarea medicului.
Dacă problemele persistă, consultați medicul.
Acest irigator poate fi folosit în diferite poziții: pe toaletă, stând întinsă în cadă sau sub duș.
Găsiți-vă singure cea mai comodă poziție. Este important ca fluidul să se elimine singur în
timpul spălării. Vă rugăm să consultați indicațiile de utilizare ilustrate mai jos.
Irigatorul vaginal Multi-Gyn și sarcina
Dacă doriți să rămâneți însărcinată, vă recomandăm, să nu folosiți irigatorul cel puțin 3 zile
după actul sexual. Irigatorul nu poate fi folosit ca măsură contraceptivă.
Din informațiile cunoscute până în prezent, irigatorul poate fi folosit în siguranță în timpul
unei sarcini normale datorită design-ul său unic, care nu mărește presiunea intravaginală. In
orice caz, va rugăm, sa consultați medicul dacă sunteți însărcinată.

Atenție:
Irigatorul nu trebuie fiert sau introdus în apă fierbinte, pentru că se va deforma iremediabil.

1.Adăugați apă călduță
până la nivelul nervurilor.
2.Rupeți tableta MultiGyn și puneți-o în flacon.
3.Înșurubați aplicatorul pe
flacon
și
aspteptati
dizolvarea tabletei.

4.Introduceți cu blândețe
aplicatorul în vagin într-o
poziție
cât
mai
confortabilă.
5.Strângeți cu blândețe
flaconul o singură dată
pentru a curăța astfel
vaginul. Nu este necesar
să goliți flaconul.

6.Clătiți
flaconul
și
aplicatorul cu apă caldă.

Multi-Gyn Tablete – au creat un fluid natural și ușor pentru igiena optimă a vaginului
Caracteristicile produsului:
1. Gata dozat, 1 tabletă pentru 1 spălare cu irigatorul Multi-Gyn;
2. Ingrediente naturale, fără conservanți sau parfum;
3. Folosite cu irigatorul Multi-Gyn tabletele efervescente oferă o igienă intimă optima.
Igienă sigură cu ingrediente naturale
Tabletele Multi-Gyn, dizolvate în apă călduță, a creat un lichid ușor potrivit pentru utilizarea
impreuna cu irigatorul Multi-Gyn. Tabletele concentrate efervescente conțin ingrediente
naturale, fără conservanți. Ingredientele folosite pentru tabletele Multi-Gyn nu afecteaza în
mod negativ flora vaginală,
Ingrediente active
*complex 2QR, acid lactic, acid ascorbic, lactoză.
*complex 2QR, polizaharide bio-activ patentate
Păstrare:
0
o
A se păstra tabletele în tubul original, intr-un loc uscat, la temperaturi între 10 C și 25 C
Creat și produs de: BioClin BV, Delft, Olanda

