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Behandeling van tepelproblemen bij borstvoeding
Tepelbeschadigingen, zoals alle wonden, helen het beste in een 
vochtige omgeving. Gebruik van een vochtige wondbedekking 
vermindert aanzienlijk de tepelpijn en reduceert significant de 
kloofjes en korstjes. Gebruik Multi-Mam Kompressen voor de 
behandeling van beschadigde tepels. 
Een Multi-Mam Kompres bestaat uit verbandstof waarop een 
bio-actieve gel is aangebracht. De unieke manier van opbrengen 
van de bio-active gel met een geïmpregneerd kompres, helpt 
bij het onderhouden van een optimaal vochtig klimaat voor 
een snel herstel van het huidweefsel. 

De werking van Multi-Mam Kompressen
Multi-Mam Kompressen zijn een compleet nieuwe aanpak van 
de behandeling van gevoelige, overbelaste of beschadigde tepels. 
Multi-Mam Kompressen verzachten direct bij zwelling en pijn, 
en gaan de groei van schadelijke bacteriën en het ontstaan 
van infecties tegen. De buitenzijde van het kompres is ademend 
geplastificeerd, waardoor de gel optimaal kan inwerken en uw 
BH niet kan bevlekken. Deze bio-actieve, plantaardige gel kan 
zonder enig bezwaar door de baby worden doorgeslikt. 
U hoeft de tepels niet te reinigen voor de borstvoeding. De gel 
is volkomen veilig en laat een prettige, neutrale smaak achter.

Dosering en wijze van gebruik
Open het sachet bij de inkeping. Haal het kompres er uit en vouw 
het open. Leg het kompres over de tepel en druk het zachtjes aan, 
zodat de bio-actieve gel optimaal contact kan maken met het 
huidweefsel. Laat het kompres minimaal 5 minuten, liefst langer, 
op de tepel. Het kompres is eenvoudig onder uw BH op de tepel 
te dragen. Herhaal deze behandeling minimaal twee keer per dag, 
zolang het huidweefsel van de tepel nog niet volledig is hersteld.
Multi-Mam Kompressen zijn speciaal ontwikkeld voor de 
behandeling van gevoelige, overbelaste of beschadigde tepels van 
moeders die borstvoeding geven. Ze zijn echter ook geschikt bij 
tepelproblemen die niet veroorzaakt zijn door borstvoeding.

Bij aanhoudende klachten dient u altijd contact op te nemen met 
uw huisarts. Voor een goed advies kunt u ook terecht bij uw 
verloskundige, lactatiekundige, professionele kraamhulp of het 
consultatiebureau. 

Samenstelling van Multi-Mam Kompressen
De gel op de Multi-Mam Kompressen is gebaseert op het 
gepatenteerde 2QR complex. Dit complex blokkeert schadelijke 
bacteriën op natuurlijke en veilige manier. Het 2QR complex heeft 
de unieke eigenschap om de hechting van schadelijke bacteriën 
te blokkeren en op deze wijze dergelijke bacteriën te 
neutraliseren. Aanvullend op het belangrijke effect van het 
blokkeren van schadelijke bacteriën, ondersteunt de gel op de 
Multi-Mam Kompressen het natuurlijk herstelmechanisme van het 
weefsel en optimaliseert het de conditie van van de tepel. 
De gel van de Multi-Mam Kompressen is natuurlijk, bevat geen 
geurstoffen en geen ingrediënten van dierlijke afkomst. Het bevat 
geen conserveermiddelen, geen hormonen en is volledig 
onschadelijk.

Neveneffecten
De gel op het Multi-Mam Kompres kent geen schadelijk 
neveneffecten en kan zonder bezwaar door de baby worden 
doorgeslikt.

Zwangerschap en Lactatie 
Multi-Mam Kompressen kunnen zonder bezwaar tijdens de 
zwangerschap en periode van borstvoeding gebruikt worden. 
Multi-Mam kompressen zijn een medisch hulpmiddel, 
Klasse 1 volgens de EG richtlijn 93/42/EEC.

- werkt direkt verzachtend
- ondersteunt een snel herstel van tepelkloofjes

- voorkomt infecties
- verbetert de conditie van de tepels
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1.  Open het sachet bij de  
    inkeping en haal het 
    kompres eruit

2.  Vouw het kompres open 3.  Leg het kompres over de  
    tepel en druk het 
    zachtjes aan

Wijze van gebruik

- Multi-Gyn Actigel voorkomt en behandelt vaginale klachten       

- Multi-Gyn Vaginale Douche en Bruistabletten voor douchevloeistof ter voorkoming van
  vaginale klachten en een optimale hygiëne van de vagina

- Multi-Gyn Bevochtigingsgel voorkomt en behandelt vaginale droogheid 

- Multi-Gyn FemiWash voor een optimale dagelijkse intiemhygiëne       
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Dagelijkse verzorging om tepelproblemen te voorkomen
Vaak wordt alleen maar gesproken over de voordelen van 
borstvoeding. De vervelende gevolgen die het kan hebben voor 
moeder en kind worden daarbij meestal niet genoemd. 
Gemiddeld hebben negen op de tien vrouwen bijvoorbeeld last 
van pijnlijke tepels als gevolg van borstvoeding. Regelmatig 
komen kloven, blaren en ernstige pijn voor. Een goede verzorging 
om problemen te voorkomen is dus essentieel. Gebruik Mult-Mam 
Balm voor de bescherming van de tepel en het voorkomen van 
kloofjes. Start 2 maanden voor de geboorte van uw kind met het 
verzorgen van uw tepels en blijf dit doen tijdens de periode van 
borstvoeding. Zo kunnen u en uw baby optimaal genieten tijdens 
de periode van borstvoeding.

De werking van Multi-Mam Balm
Multi-Mam Balm is speciaal ontwikkeld voor de verzorging van de 
tepel. Dit is met name belangrijk voor en tijdens de periode van 
borstvoeding. De zalf beschermt en houdt het huidweefsel van de 
tepel gezond en sterk. Balm is volkomen natuurlijk en veilig, ook 
bij doorslikken door de baby. Multi-Mam Balm hoeft niet te 
worden verwijderd voor de borstvoeding en biedt ook tijdens het 
voeden een optimale bescherming. Multi-Mam Balm kan op elk 
gewenst moment en langdurig gebruikt worden.

Dosering en wijze van gebruik
Druk een beetje Balm uit de tube op uw vingertop. Breng daarna 
aan door zachtjes de tepel en de tepelhof te masseren.
Voor een optimale bescherming van de tepels:
- 2 maanden voor de bevalling starten met Multi-Mam Balm. 
  De tepel twee maal per dag, 's ochtend en 's avonds, 
  masseren met Balm. 
- tijdens de periode van borstvoeding Multi-Mam Balm elke keer
  voor de borstvoeding aanbrengen, minimaal twee maal per dag.

Multi-Mam Balm is eventueel ook geschikt voor het verzachten 
van de schrale huid of als beschermemde creme bij luieruitslag, 
kapotte lippen en geïrriteerde neus (door snuiten bij verkoudheid).

Bij aanhoudende klachten dient u altijd contact op te nemen 
met uw huisarts. Voor een goed advies kunt u ook terecht bij 
uw verloskundige, lactatiekundige, professionele kraamhulp 
of het consultatiebureau. 

Samenstelling van Multi-Mam Balm
Multi-Mam Balm is plantaardig, gebaseerd op 2 speciaal 
geselecteerde plantenoliën. Het is natuurlijk, bevat geen 
geurstoffen en geen ingrediënten van dierlijke afkomst. 
Het bevat geen conserveermiddelen, geen hormonen en is 
volledig onschadelijk.

Neveneffecten
Multi-Mam Balm kent geen schadelijk neveneffecten en kan 
zonder bezwaar door de baby worden doorgeslikt.

Zwangerschap en Lactatie 
Multi-Mam Balm kan zonder bezwaar tijdens de zwangerschap 
en periode van borstvoeding gebruikt worden.

- werkt direct beschermend
- verzorgt droge en gevoelige tepels

- houdt het huidweefsel van de tepel gezond 
  en sterk
- hoeft voor de voeding niet verwijderd te worden

1.  Druk Balm uit de tube op  
    uw wijsvinger

2.  Balm op tepel en  
    tepelhof aanbrengen en  
    zachtjes masseren 

Lees voor gebruik de bijsluiter van Multi-Mam Kompressen en bewaar de bijsluiter goed.
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BioClin Multi-Mam Kompressen voor de behandeling van overbelaste tepels Multi-Mam Balm voor de dagelijkse verzorging van droge en gevoelige tepels

Lees voor gebruik de bijsluiter van Multi-Mam Balm en bewaar de bijsluiter goed.

Wijze van gebruik

Bioclin heeft naast Multi-Mam ook Multi-Gyn produkten


