Προηγμένη φροντίδα στήθους
για θηλάζουσες μητέρες
ΝΕΑ Purelan™ κρέμα λανολίνης
Γρήγορη ανακούφιση για πληγωμένες θηλές και ξηρό δέρμα
ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΣΤΙΣ ΘΗΛΕΣ ΝΑ ΜΠΕΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΑΣ

Πληγωμένες θηλές ή θηλές που
πονούν
Πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν πόνο ή ευαισθησία
στις θηλές κατά τον θηλασμό – αυτός είναι ένας από
τους πιο συχνούς λόγους διακοπής του θηλασμού που
αναφέρουν οι μητέρες.1-3 Παρότι ο πόνος στις θηλές
συχνά προκαλείται από τη λανθασμένη τοποθέτηση
και την εσφαλμένη προσκόλληση του βρέφους,
μπορεί επίσης να προκληθεί και από άλλα αίτια,
όπως η ξηρότητα και τα σκασίματα στις θηλές.4-5
Η λανολίνη χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια για
την αντιμετώπιση του ξηρού και ταλαιπωρημένου
δέρματος. Οι μαλακτικές και ενυδατικές ιδιότητές
της είναι καλά τεκμηριωμένες.6-7 Έρευνες δείχνουν
ότι η υψηλής καθαρότητας λανολίνη μπορεί να
συμβάλει στη μείωση του πόνου των θηλών και
την επούλωση στις θηλάζουσες μητέρες.8,9

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

Purelan™: διπλός τρόπος δράσης
1) Η Purelan™ συμβάλλει στην ενίσχυση των φυσικών
φραγμών του δέρματος ενάντια στην απώλεια υγρασίας

Η Purelan™ καταπραΰνει την ξηρότητα και τον
ερεθισμό του δέρματος παρέχοντας διπλή
δράση: προστατεύει τις εξωτερικές στιβάδες της
επιδερμίδας και, παράλληλα, συμβάλλει στην
επαναφορά της ισορροπίας των επιπέδων υγρασίας
του δέρματος.
Από τη μια πλευρά, οι ιξώδεις ιδιότητες της Purelan™
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός προστατευτικού
φραγμού στην επιφάνεια του δέρματος, ενισχύοντας
τη φυσική του άμυνα ενάντια στους εξωτερικούς
παράγοντες καταπόνησης και μειώνοντας τη
διεπιδερμική απώλεια νερού.

2) Η Purelan™ απορροφάται σε
βάθος από το δέρμα και συγκρατεί
το νερό, μιμούμενη το φυσικό
σμήγμα του δέρματος για την
επαναφορά της ισορροπίας των
επιπέδων υγρασίας

Από την άλλη πλευρά, η φυσική χημική σύσταση της
Purelan™, με σύνθετους εστέρες, λιπίδια, στερόλες
και ελεύθερες αλκοόλες λανολίνης που μιμούνται τη
χημεία του δέρματος, απορροφάται στην κεράτινη
στιβάδα και δρα ενυδατικά.
Χάρη στην εξαιρετικά υψηλή ικανότητα
απορρόφησης νερού (πάνω από 210%), η Purelan™
μπορεί να συγκρατήσει ποσότητα νερού πάνω
από δύο φορές μεγαλύτερη του βάρους της,
συμβάλλοντας φυσικά στην ενυδάτωση του
δέρματος.

Η Purelan™ με μια ματιά
Η πιο προηγμένη σύνθεση λανολίνης που έχουμε δημιουργήσει
ποτέ – προσφέρει γρήγορη ανακούφιση για πληγωμένες θηλές
και ξηρό δέρμα.
100% φυσική κρέμα λανολίνης, με ένα μόνο συστατικό
Υψηλής καθαρότητας λανολίνη ιατρικής ποιότητας
Υπερβαίνει τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και της
Φαρμακοποιίας των ΗΠΑ (βλ. παρακάτω)
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(EP)

Φαρμακοποιία
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≤ 6%

ΝΕΑ Purelan™

Κύριο
ανταγωνιστικό
προϊόν

Υπερβαίνει τα πρότυπα
EP (≥ 210%)

Δεν υπάρχουν
διαθέσιμα δεδομένα

Υπερβαίνει τα πρότυπα
EP και USP (≤ 0,5ppm)

(≤ 1ppm)

Υπερβαίνει τα
πρότυπα EP και USP
(≤ 3%) – διατηρούμε
το συγκεκριμένο
επίπεδο για λόγους
αποτελεσματικότητας της
WAC

Υπερβαίνει τα
πρότυπα EP και USP
(≤1,5%) – ωστόσο,
το συγκεκριμένο
επίπεδο δεν επαρκεί
για τη διατήρηση της
αποτελεσματικότητας
της WAC

Ασφαλής για τη μητέρα και το βρέφος – δεν χρειάζεται αφαίρεση
πριν από τον θηλασμό
Δερματολογικά ελεγμένη, υποαλλεργική και κατάλληλη για ευαίσθητες
επιδερμίδες, η Purelan™ δεν περιέχει πρόσθετα, συντηρητικά και
αρώματα. Καθαρίζεται με μοριακή απόσταξη για την απομάκρυνση
των ακαθαρσιών και των παρασιτοκτόνων (σε επίπεδο κάτω από
0,5ppm), υπερβαίνοντας τα υψηλότερα πρότυπα του κλάδου.
Η νέα σύνθεση της
Purelan™ είναι απαλή
και εύκολη στην
εφαρμογή

Γρήγορη ανακούφιση
Η πλούσια υφή της Purelan™ καταπραΰνει τον πόνο στις θηλές,
προστατεύει το δέρμα και το ενυδατώνει από το εσωτερικό.

Αποτελεσματική – η υψηλής
καθαρότητας λανολίνη ιατρικής
ποιότητας καταπραΰνει τις
πληγωμένες θηλές

Π
ΣΙΚΟ ΡΟΪ

Φυσική – η σύνθεση με ένα μόνο
συστατικό, τη λανολίνη, προσφέρει
ενυδάτωση και προστασία

ΟΝ

ΦΥ

Ασφαλής – δεν χρειάζεται
αφαίρεση πριν από τον
θηλασμό

Δεν περιέχει – πρόσθετα,
συντηρητικά, αρώματα

ΧΩΡΙΣ

Προμήθεια με ηθικό τρόπο –
ιχνηλασιμότητα στην αλυσίδα
εφοδιασμού, προμήθεια πρώτων
υλών από αγροκτήματα που
δεν εφαρμόζουν την πρακτική
«mulesing» (εκδορά) στα ζώα
Ιδανική για σκασμένα χείλη
και ξηρό δέρμα
Πρότυπα
Ευρωπαϊκής
Φαρμακοποιίας

Η Purelan™ διατίθεται σε συσκευασίες των 7g και των 37g και μπορείτε να τη βρείτε
online ή στα φαρμακεία και τα καταστήματα της περιοχής σας
Συστήστε την Purelan™ στις θηλάζουσες μητέρες για την προστασία και την ενυδάτωση των θηλών τους.

Σωληνάριο 7g με απλικατέρ
για τα χείλη

Σωληνάριο 37g

Ανακαλύψτε περισσότερα στη διεύθυνση medela.com/purelan
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