Γιατί λανολίνη;

Η λανολίνη είναι μια βαθιά ενυδατική, φυσική
ουσία που βρίσκεται στο μαλλί των προβάτων. Το
ισχυρό αυτό συστατικό έχει καταπραϋντική δράση
χάρη στις μαλακτικές και ενυδατικές ιδιότητές της.

Σας παρουσιάζουμε την Purelan™

Η Purelan™ είναι μια 100% φυσική κρέμα λανολίνης,
με ένα μόνο συστατικό, σχεδιασμένη να προσφέρει
ανακούφιση για πληγωμένες θηλές και ξηρό δέρμα.
Με σύνθεση από υψηλής καθαρότητας λανολίνη
ιατρικής ποιότητας, η Purelan™ είναι εξαιρετικά
αποτελεσματική και ασφαλής για τις θηλάζουσες
μητέρες και τα βρέφη τους,– χωρίς να χρειάζεται
αφαίρεση πριν από τον θηλασμό. Η Purelan™
είναι δερματολογικά ελεγμένη, υποαλλεργική και
κατάλληλη για ευαίσθητες επιδερμίδες.

Τρόπος δράσης

Η πλούσια υφή της Purelan™ σχηματίζει ένα
προστατευτικό στρώμα στην επιφάνεια του
δέρματος, ενυδατώνοντάς το από το εσωτερικό
– έτσι ανακουφίζει τις πληγωμένες θηλές και
βοηθάει στη φυσική επούλωση του δέρματος.

Καθώς απορροφάται
από το δέρμα, η
Purelan™ μιμείται τη
φυσική ικανότητα του
δέρματος να συγκρατεί
την υγρασία και μπορεί
να διατηρήσει ποσότητα
νερού δύο φορές
μεγαλύτερη του βάρους
της, συμβάλλοντας
φυσικά στην ενυδάτωση
του δέρματος

Γρήγορη ανακούφιση για πληγωμένες
θηλές και ξηρό δέρμα
Ανακαλύψτε την πλούσια υφή
της Purelan™ σήμερα κιόλας

Διαθέσιμη σε συσκευασίες των 37g και των 7g.
Αναζητήστε την Purelan™ online ή
στα φαρμακεία και τα καταστήματα
της περιοχής σας.
Ανακαλύψτε ολόκληρη τη σειρά
προϊόντων της Medela για την υποστήριξη
του θηλασμού medela.com
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Η Purelan™ δημιουργεί ένα στρώμα στην επιφάνεια
του δέρματος που λειτουργεί προστατευτικά απέναντι
στους εξωτερικούς παράγοντες

Θηλάζετε;
Δοκιμάστε τη ΝΕΑ Purelan™

Γρήγορη ανακούφιση για
πληγωμένες θηλές και ξηρό δέρμα
Η Purelan™ είναι ειδικά σχεδιασμένη για να υποστηρίζει
τις θηλάζουσες μαμάδες, ανακουφίζοντας από τον πόνο
και προστατεύοντας το δέρμα σας. Γιατί τίποτα δεν πρέπει
να σας εμποδίζει να δώσετε στο μωρό σας το καλύτερο
ξεκίνημα για τη ζωή του.

Διαθέσιμη σε
συσκευασίες των
7g και των 37g

Χρησιμοποιήστε Purelan™
σε κάθε θηλασμό για την
ενυδάτωση και την προστασία
των θηλών σας.
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Γρήγορη ανακούφιση – η πλούσια υφή
της καταπραΰνει τον πόνο στις θηλές,
προστατεύει το δέρμα και το ενυδατώνει
από το εσωτερικό.
Φυσική – η σύνθεση με ένα μόνο
συστατικό, τη λανολίνη, προσφέρει
ενυδάτωση και προστασία.

Ασφαλής για εσάς και το μωρό σας
– δεν χρειάζεται αφαίρεση πριν από τον
θηλασμό.

Ως θηλάζουσα μαμά, ενδέχεται να αντιμετωπίζετε
πόνο ή ευαισθησία στις θηλές που προκαλούνται από
τον συχνό θηλασμό, το σάλιο και, στις περισσότερες
περιπτώσεις, τη λανθασμένη τοποθέτηση και
την εσφαλμένη προσκόλληση του μωρού. Όταν
αισθάνεστε τέτοιου είδους ενόχληση και δυσφορία,
μπορεί να χρειάζεστε περισσότερο χρόνο ανάμεσα
στα γεύματα για την αποκατάσταση του δέρματός σας.
Η Medela δημιούργησε την Purelan™ για να σας
προσφέρει τη γρήγορη και αποτελεσματική
ανακούφιση που χρειάζεστε. Και χάρη στην αγνή,
φυσική σύνθεσή της, δεν χρειάζεται να αφαιρείται πριν
από τον θηλασμό.

Υψηλής καθαρότητας λανολίνη
ιατρικής ποιότητας – κλινικά
αποδεδειγμένη ανακούφιση για
πληγωμένες θηλές.

ΧΩΡΙΣ

Χωρίς πρόσθετα,
συντηρητικά, αρώματα
Δερματολογικά ελεγμένη,
υποαλλεργική

Η βαθιά ενυδατική δράση της
λανολίνης είναι επίσης ιδανική για
σκασμένα χείλη και ξηρό δέρμα –
κατάλληλη για ενήλικες και παιδιά.

Προμήθεια με ηθικό τρόπο –
μαλλί από αγροκτήματα που
δεν εφαρμόζουν την πρακτική
«mulesing» (εκδορά) στα ζώα
Πρότυπα
Ευρωπαϊκής
Φαρμακοποιίας

