
baloniņš maksts skalošanai

Multi-Gyn baloniņš maksts skalošanai optimālai maksts higiēnai
• Izskalo tīri, efektīvi un maigi
•  Īpašs vārsts, kas pasargā no šķidruma atplūdes atpakaļ. Pasargā no spiediena uzkrāšanās un rada 

ideālu skalošanu efekts
•  Ergonomiska ierīce, ko var izmantot dažādās pozīcijās

INDIKĀCIJAS

Multi-Gyn Vaginal Douche un tabletes ir ideāli piemērotas vispārējai maksts higiēnai vai arī intensīvai 
maksts higiēnai, kad ir pārmērīga vai nepatīkama izdalījumu smarža, kā arī niezes, kairinājuma un 
dedzinošas sajūtas gadījumā. 

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Dažas sievietes dzīvesveida, dzimumaktivitātes vai menstruāciju dēļ ir vairāk pakļautas maksts 
diskomfortam. Atkarībā no personīgās higiēnas vajadzībām Multi-Gyn Vaginal Douche var lietot 
biežāk; tomēr nav ieteicams lietot Multi-Gyn Vaginal Douche biežāk kā reizi nedēļā, ja vien ārsts 
nav ieteicis citādi.

Vienmēr sazinieties ar ārstu, ja maksts sūdzības turpinās.

Multi-Gyn baloniņu var izmantot vairākās sev ērtās pozās. Atrodiet sev ērtāko veidu kā izmantot 
Multi-Gyn. Ir svarīgi, lai skalošanas šķīdums varētu viegli izplūst. Piemēram, dušā vai virs tualetes 
poda.

Lūdzu, skatiet ilustrētos Multi-Gyn maksts dušas lietošanas norādījumus.

Maksts skalošana ar Multi-Gyn ierīci un grūtniecība. 

Ja vēlaties grūtniecību, mēs iesakām nelietot Multi-Gyn maksts skalošanas līdzekli līdz 3 dienām pēc 
dzimumakta. Multi-Gyn maksts dušas ierīce nav kontracepcijas līdzeklis. Nav zināmu kontrindikāciju 
Multi-Gyn Vaginal Douche vai Multi-Gyn tablešu lietošanai grūtniecības vai zīdīšanas laikā. Tomēr 
mēs vienmēr iesakiet sazināties ar ārstu, ja esat grūtniece.

Lūdzu ņemiet vērā!

Nekad neievietojiet vai nemazgājiet Multi-Gyn baloniņu verdošā ūdenī. Tas neatgriezeniski tiks 
deformēts.

1.  Piepildiet Multi-Gyn baloniņu ar remdenu 
ūdeni līdz rievotās daļas augšai.

2.  Pārdaliet uz pusēm vienu Multi-Gyn tableti un 
pievienojiet to ūdenim.

3.  Balonam uzskrūvējiet aplikatoru, pagaidiet līdz 
tablete ir pilnībā izšķīdusi un beidz putot.

4.  Maigi ievadiet balona uzgali makstī.
5.  Saspiediet baloniņu, lai šķīdums izskalo maksti. Tas ir 

normāli, ja daļa no šķīduma (puse pudeles satura) paliek 
pudelē.*

*Šķīduma daudzums ir pietiekams, lai izskalotu maksti. Ja 
vēlaties skalot atkārtoti ar atlikušo šķīdumu, atskrūvējiet 
aplikatoru, lai pudele atgrieztos sākotnējā formā, turpiniet 
kā norādīts 4. solī.

6.  Atdaliet pudeli no aplikatora un vienmērīgi 
izskalojiet ar siltu ūdeni. Atstājiet to nožūt 
dabiski (ieteicams sausā vietā).

PIRMS MULTI-GYN VAGINAL DOUCHE UN TABLETES LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU UN UZGLABĀJIET TO TURPMĀKIEM JAUTĀJUMIEM.



MULTI-GYN TABLETES RADA DABISKU UN MAIGU ŠĶĪDUMU SKALOŠANAI OPTIMĀLAI 
VAGINĀLAI HIGIĒNAI

•  Viena tablete paredzēta, lai sagatavotu vienu pudeli ar šķīdumu skalošanai 
•  Satur dabīgas sastāvdaļas un nesatur smaržvielas
•  Kopā ar Multi-Gyn Vaginal Douche, tabletes nodrošina optimālu maksts higiēnu

Droša skalošana ar dabiskām vielām

Multi-Gyn tabletes, kas izšķīdinātas siltā ūdenī, rada maigu šķidrumu, kas piemērots lietošanai ar 
Multi-Gyn maksts skalošanas ierīci. Koncentrētās putojošās tabletes satur dabīgas sastāvdaļas. 

SASTĀVDAĻAS

Laktoze, citronskābe, nātrija bikarbonāts, pienskābe, Aloe Barbadensis lapu polisaharīdi, 
askorbīnskābe.

Galvenā aktīvā sastāvdaļa ir 2QR-kompleksa pulveris:

Patentēti bioaktīvi polisaharīdi, kas attīrīti no Aloe Barbadensis lapu ekstrakta.

Tabletes ir graudainas un to krāsa var nedaudz atšķirties. Šīs nelielās variācijas ir aktīvās sastāvdaļas, 
2QR kompleksa, dabisko īpašību dēļ. Tie neietekmē produkta efektivitāti vai drošumu.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Multi-Gyn tabletes ieteicams turēt oriģinālajā 
tūbiņā sausā vietā no 10 ° C līdz 25 ° C (istabas temperatūrā).
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