
Vaginal Douche  
ENNE MULTI-GYN VAGINAL DOUCHE JA TABLETTIDE KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT INFOLEHTE. HOIDKE INFOLEHT ALLES, ET SEDA VAJADUSEL UUESTI LUGEDA.

MULTI-GYN VAGINAL DOUCHE OPTIMAALSEKS TUPE HÜGIEENIKS
• Loputab puhtaks tõhusalt ja õrnalt
• Spetsiaalne klapp väldib vedeliku tagasivoolu, vähendab rõhu tõusu ning loob ideaalse 

loputusefekti
• Ergonoomiline loputusseade, mida saab kasutada erinevates asendites

KASUTAMINE

Multi-Gyn Vaginal Douche ja tabletid on ideaalsed tupe üldiseks hügieeniks. Samuti tupe 
intensiivseks hügieeniks liigse või ebameeldiva lõhnaga vooluse, sügeluse, ärrituse ning 
põletustunde korral.

KASUTAMISJUHEND

Mõned naised on elustiili, seksuaalse aktiivsuse või menstruatsiooni tõttu vaginaalsele 
ebamugavustundele teistest vastuvõtlikumad. Olenevalt isikliku hügieeni vajadusest võib Multi-
Gyn Vaginal Douche’i kasutada sagedamini, siiski ei ole Multi-Gyn Vaginal Douche’i kasutamine üle 
ühe korra nädalas ilma arsti teistsuguse nõuandeta soovitatav.
Kui vaginaalsed vaevused püsivad, kontakteeruge alati arstiga.

Multi-Gyn Vaginal Douche’i saab kasutada mitmes sobivas asendis. Leidke endale kõige mugavam 
viis Multi-Gyn Vaginal Douche’i kasutamiseks. On oluline, et loputusvedelik saaks kergesti välja 
voolata, nt  duši all või tualettpoti kohal. Multi-Gyn Vaginal Douche’i kasutamisel palume jälgida 
alljärgnevat illustreeritud juhendit.

MULTI-GYN VAGINAL DOUCHE JA RASEDUS

Rasestumise soovi korral soovitame Multi-Gyn Vaginal Douche‘i mitte kasutada vähemalt 3 päeva 
jooksul pärast seksuaalvahekorda. Multi-Gyn Vaginal Douche ei ole rasestumisvastane vahend.
Ei ole teadaolevaid vastunäidustusi Multi-Gyn Vaginal Douche‘i kasutamiseks raseduse või 
imetamise ajal. Siiski soovitame me raseduse korral alati arstiga nõu pidada. 
 
TÄHELEPANU!

Ärge kunagi asetage Multi-Gyn Vaginal Douche‘i keevasse vette ega puhastage seda keeva veega. 
See põhjustab seadme deformeerumise, mida ei saa taastada. 

1 - Täitke Multi-Gyn Vaginal Douche’i pudel leige 
veega pudeli volditud osa ülemise ääreni.

2 - Poolitage Multi-Gyn tablett ja asetage tablett 
vette.

3 - Kinnitage aplikaator pudelile ja oodake kuni 
Multi-Gyn tablett on täiesti lahustunud ning ei 
kihise enam.

4 - Viige aplikaator ettevaatlikult tuppe.
5 - Tupe puhastamiseks loputusvedelikuga pigistage pudelit. 

On normaalne, kui vedelikku (kuni pool pudelit) jääb 
pudelisse*. 

 * See vedelikukogus on tupeloputuseks piisav. Kui soovite 
allesjäänud vedelikuga veelkord loputada, siis keerake 
korraks aplikaator pudelilt, et pudel võtaks taas oma 
loomuliku kuju. Jätkake sammust 4.

6 - Eraldage aplikaator pudelist ning loputage 
korralikult sooja veega. Jätke loomulikult 
kuivama (eelistavalt kuiva kohta).



MULTI-GYN TABLETID LOOVAD OPTIMAALSEKS TUPEHÜGIEENIKS NATURAALSE JA ÕRNA 
LOPUTUSVEDELIKU 

•  Ühe pudelitäie tupeloputusvedeliku valmistamiseks piisab ühest tabletist
•  Sisaldab looduslikke koostisaineid ilma lõhnaaineteta
•  Kombinatsioonis Multi-Gyn Vaginal Douche‘ga pakuvad need tabletid optimaalset tupehügieeni

ÕRN TUPELOPUTUS NATURAALSETE KOOSTISAINETEGA

Leiges vees lahustatud Multi-Gyn tabletid loovad õrna loputusvedeliku, soovitatav kasutamiseks 
koos Multi-Gyn Vaginal Douche’ga. Kontsentreeritud lahustuvad tabletid sisaldavad looduslikke 
koostisaineid. 

INGREDIENTS:

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

Peamine aktiivne koostisaine 2QR-kompleksi pulber: 

Patenteeritud bioaktiivsed polüsahhariidid Aloe Barbadensise lehtede ekstraktist.

Need tabletid on teralise välimusega ja võivad värvuselt veidi varieeruda. Need väikesed 
variatsioonid on seotud peamise koostisaine, 2QR-kompleksi, looduslike omadustega. Need ei 
avalda mõju toote tõhususele ega ohutusele.

SÄILITAMINE 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Multi-Gyn tablette on soovitatav hoida 
originaaltuubis, kuivas, toatemperatuuril 10°C kuni 25°C. 
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