
Multi-Gyn LiquiGel ārstē un novērš maksts sausumu
• Nekavējoties novērš maksts sausumu un stimulē dabīgā mitruma uzturēšanu.
• Pasargā no kairinājuma un mitrina maksts audus.
• Uztur un papildina dabīgo maksts mitrumu.
• Dabīgs drošs un maksts mikrofloru saudzējošs līdzeklis.
• Nesatur hormonus.

Multi-Gyn LiquiGel ir ideāli piemērots maksts sausuma mazināšanai. Maksts sausumu var 
izraisīt dažādi cēloņi, tostarp hormonālas izmaiņas (piemēram, menopauze, dzemdības vai 
barošana ar krūti), zāļu lietošana un stress. Multi-Gyn LiquiGel uzreiz novērš kairinājumu 
un diskomfortu, kas saistīti ar maksts sausums. Tas papildina maksts dabisko mitrumu. 
Uzlabojot mitrumu, gēls palīdz mazināt kairinājumu un aizsargā pret maksts sausumu. 
Multi-Gyn LiquiGel neietekmē maksts mikrofloru, un to var lietot dzimumakta laikā, lai 
veicinātu dabisko maksts mitrumu.

Kā Multi-Gyn LiquiGel darbojas 
Multi-Gyn LiquiGel ir dabīgs gēls, kura pamatā ir patentētais 2QR komplekss. Tas ir 
mitrinātājs, kas darbojas drošā un efektīvā veidā. Multi-Gyn LiquiGel veido uz maksts 
sienām veido aizsargslānīti, kas nodrošina ilgstošu mitrināšanu un veselīgas maksts 
mikrofloras uzturēšanu. Regulāra ulti-Gyn LiquiGel lietošana mazina kairinājumu, ko rada 
maksts sausums. Multi-Gyn LiquiGel papildina dabisko maksts mitrumu dzimumakta laikā. 
Preparāta pamatā ir dabiskas sastāvdaļas, tas nesatur  hormonus.

Lietošana
Vagināla sausuma gadījumā:  lietojiet LiquiGel pietiekamā daudzumā vismaz 1 reizi dienā 
vai arī kad tas ir nepieciešams. Ja sūdzības nepāriet, konsultējieties ar savu ārstu. 
Tikai ārīgai lietošanai.

Multi-Gyn LiquiGel nedrīkst lietot ilgāk par 30 dienām pēc kārtas.
Tas ļautu maksts mikroflorai dabiski atjaunoties.
Pirms lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju

Ievērībai 
Pēc uzklāšanas var rasties dedzinoša un / vai ķņudināšanas sajūta. Tas ir normāli, un tā ātri 
izzudīs.

Kā lieto Multi-Gyn ārīgi un iekšķīgi
• Ārēja pielietošana
Ārējās intīmās zonas (vulvas) sausuma gadījumā, gels tiek uzklāts ar pirkstiem (pirms un pēc gela uzklāšanas vienmēr nomazgājiet rokas)

Multi-Gyn LiquiGel satur dabīgas izcelsmes sastāvdaļas
Multi-Gyn LiquiGel pamatā ir bioaktīvs 2QR komplekss. Tas nestur smaržvielas, hormonus 
un dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas.

GALVENĀS SASTĀVDAĻAS
Galactoarabinan Polyglucuronic Acid Crosspolymer *, glicerīns, betaīns, ksantāna sveķi
* 2QR komplekss: patentēti bioaktīvi polisaharīdi 

INFORMĀCIJA PAR ALERĢIJU
Alerģijas pret Multi-Gyn LiquiGel sastāvdaļām ir ļoti reti. Ja Jūs šaubieties, uzklājiet nelielu 
daudzumu rokas iekšpusē. Ja parādās  niezošs sarkans plankums, nelietojiet Multi-Gyn 
LiquiGel.

BLAKUSPARĀDĪBAS
Multi-Gyn LiquiGel nav zināmu blakusparādību, un tam ir dabiskas izcelsmes sastāvs. 
Multi-Gyn LiquiGel nav kontracepcijas līdzeklis un nesatur spermicīdus. Tomēr ietekme uz 
spermas šūnu aktivitāti nav izpētītas
Mijiedarbība ar medikamentiem
Nav zināma mijiedarbība ar medikamentiem.
Grūtniecība un barošana ar krūti
Multi-Gyn LiquiGel lietošanai nav zināmu kontrindikāciju grūtniecības un barošanas ar 
krūti laikā. Konsultējieties ar savu ārstu.

LIETOŠANA AR PREZERVATĪVIEM UN PESĀRIJIEM
Multi-Gyn LiquiGel nedrīkst lietot vienlaikus ar prezervatīviem.
Ietekme uz pesārijiem nav zināma.

LIETOŠANA AR TAMPONIEM UN VAGINĀLO SKALOŠANU
Multi-Gyn LiquiGel nav ieteicams lietot vienlaikus ar tamponiem un maksts skalošanas 
līdzekļi. Tie var izvadīt Multi-Gyn  LiquiGel no maksts un mazināt šī līdzekļa iedarbību.  

UZGLABĀŠANA
Uzglabājiet Multi-Gyn LiquiGel temperatūrā no 10 ° C līdz 25 ° C (istabas temperatūra). 
Uzglabājiet Multi-Gyn LiquiGel bērniem nepieejamā vietā. Nelietojiet Multi-Gyn LiquiGel 
pēc derīguma termiņa beigām.

1. Noņemiet tūbiņas vāciņu. Pirms 
lietošanas, izmantojot vāciņa  
virspusi, pārduriet aizsargplēvīti.

2. Paņemiet tūbiņu vienā rokā un otras 
rokas rādītājpirkstu turiet tūbiņas 
tuvumā (kā attēlots zīmējumā). Viegli 
saspiediet tūbiņu. Turpiniet spiest, 
kamēr uz rādītājpirksta ir pietiekams 
gela daudzums (skat. zīmējumu).

3. Gela daudzumam uz jūsu pirksta 
vajadzētu nosegt pirksta galu (2 ml).

4. Uzsmērējiet gelu uz ārējās intīmās  
zonas.
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• Iekšēja pielietošana
Lai ievadītu gelu dziļāk makstī, var izmantot pievienoto aplikatoru. To var uzskrūvēt tūbiņai. Aplikators pirms lietošanas jānomazgā siltā ūdenī. Ja priekšroku dodat uzklāšanai ar  
pirkstu – nomazgājiet rokas un uzspiediet pietiekamu daudzumu gela uz rādītājpirksta. Ievadiet pirkstu makstī.

1. Noņemiet tūbiņas vāciņu. Pirms 
lietošanas, izmantojot vāciņa  
virspusi, pārduriet aizsargkārtu.

5. Ievietojiet pievienotā aplikatora galu  
makstī, kā parādīts zīmējumā. Maksts ir  
apmēram 7-8 cm gara un atbilst  
sievietes rādītājpirksta vidējam  
garumam. Aplikatora garums ir  
apmēram tāds pats kā rādītājpirksta  
garums un nevar traumēt dzemdes  
kaklu.

Pamata informācija

Maksts sausums un diskomforts ir diezgan bieža parādība.
Maksts sausumu un nepatīkamas sajūtas izjūt vairāk nekā puse dažāda vecuma 
sieviešu dažādos savas dzīves posmos. It īpaši dabiski šī problēma rodas līdz ar 
hormonu līdzsvara izmaiņām menopauzē un pēc tās. Parasti maksts sieniņas 
ir klātas ar plānu caurspīdīga šķidruma kārtiņu. Menopauzes laikā estrogēnu 
līmenim samazinoties, samazinās arī šī šķidruma daudzums. Tas arī padara maksts 
sieniņas plānākas un mazāk elastīgas. Šī ir viena no biežākajām visu seksuāli aktīvo 
sieviešu nepatīkamajām sajūtām. Daudzas sievietes maksts sausumu ievēro, kad 
dzimumakts kļūst nepatīkams un pat sāpīgs. Tas var veicināt garastāvokļa maiņas 
un kopējo pašsajūtas pasliktināšanos un pašapziņas pazemināšanos.

Ražotājs:
Bioclin BV, Delftechpark 55, 2628 XJ Delft, Nīderlande

Maksts sausuma iemesli
Visbiežākais maksts sausuma iemesls ir dabīgā maksts šķidruma daudzuma 
samazināšanās sakarā ar hormonālām izmaiņām. Piemēram, menstruālā cikla otrajā 
pusē vai saistībā ar menopauzi. Bet pastāv arī citi iemesli, kas var šo problēmu radīt 
vai pastiprināt, piemēram, hormonālie kontracepcijas līdzekļi, daži medikamenti, 
ziepes, tamponi, stress, nogurums, grūtniecība, dzemdības, kā arī dzimumakts bez 
pietiekamas dabīgas vai piemērotas papildu lubrikācijas (piemēram, izmantojot Multi-
Gyn LiquiGel).

2. Uzskrūvējiet speciālo, klātpievienoto 
aplikatoru uz tūbiņas.

6. Viegli saspiediet tūbiņu. Jums 
nepieciešamais daudzums ir 
apmēram rādītājpirksta gala lielumā. 
Taču nav nekādu ierobežojuma vai 
briesmu, ja arī izspiedīsiet vairāk gela.

3. Noņemiet mazo vāciņu no  
aplikatora.

7. Pēc gela ievadīšanas jūs varat  
aplikatoru atstāt uzskrūvētu tūbiņai. 
Noskalojiet to ar siltu ūdeni.

4. Paņemiet tūbiņu vienā rokā un viegli 
saspiediet to, līdz nedaudz gela parādās 
aplikatora galā. Kad tas notiek, jūs 
zināsiet, ka aplikators ir piepildījies ar  
gelu un ir gatavs lietošanai, 
lepraktizējieties, cik stipri tūbiņu 
jāsaspiež, lai no aplikatora gala iznāktu 
nepieciešamais gela daudzums – 
vismaz 2 ml.

8. Nosedziet aplikatora galu ar mazo 
vāciņu.
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