
Кърменето е удоволствие!

Multi-Mam Компреси

Уникален продукт, разрабо-
тен на основата на расти-
телни масла. Нежно и 
ефективно подхранва кожата 
на чувствителните зърна на 
майката по време на кърме-
не. Отличителна черта на 
Мулти-мам Балсам е наличи-
ето на Сквален, основен 
компонент на човешкия 
себум, който перфектно 
заменя естествената мазни-
на на кожата на зърната, 
която се губи при кърмене. 
Бързо подобрява състояние 
на зърната и поддържа 
кожата мека и еластична.
Без отмиване преди кърмене. 
Абсолютно безопасен за 
бебето и майката.

Напълно нов подход за лечение 
на болки в зърната. Незабавно 
облекчава дискомфорта и 
болката в зърната. Връща 
спокойствието при кърмене. 
Мулти-Мам компреси прите-
жават силен био-активен 
епителизиращ ефект. Значи-
телно подобрява лечебния 
процес и връща целостта на 
кожата на зърната. Всеки 
компрес е специално импрег-
ниран с био-активен гел. 
Без отмиване преди кърмене. 
Абсолютно безопасен за 
бебето и майката.

Multi-Mam Балсам 

Ланолин за гръдните зърна с 
уникално качество, ултра- 
пречистен и естествен. 
Доближава се най-близо до 
нашата собствена естест-
вена кожа и мазнини. Предла-
га оптимална защита на 
кожата. Не оставя вкус или 
мирис по кожата и е абсолют-
но безопасен при поглъщане 
от бебето.
Без отмиване преди кърме-
не. Препоръчва се употреба-
та му за подготовка на 
гръдните зърна още преди 
раждането. 

Multi Mam Ланолин 

Кърменето не трябва да боли!
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Продуктите Мулти-Мам са събрали в себе си най-мощни активни съставки с доказано 
въздействие върху зарастването на рани, както и облекчаващи болката, антимикробни и 
успокояващи свойства.

Те са естествени био-активни продукти и се базират на уникална комбинация от активни 
съставки с мощен оздравяващ и успокояващ ефект.

2QR представлява патентован комплекс от биоактивни полизахариди, извлечени от алое, 
чрез процес на молекулярна филтрация. 

2QR има уникалната способност да блокира адхезията /прикрепянето/ на патогенните 
микроорганизми и по този начин да ги неутрализира ефективно. 
Това се случва по един напълно безвреден и естествен начин, без да влияе върху нормалната 
микрофлора. 

2QR е първият официално регистриран и патентован в света био-активен бактериален 
блокер! Как действа 2QR можете да видите на www.2QR.com

Алое барбаденсис е растение с изключителни лековити качества. Притежава силно изразено 
хидратиращо, противовъзпалително, успокояващо и реепителизиращо действие.

Продуктите Мулти-Мам възстановяват мекотата и еластичността на кожата на гръдните 
зърна, предпазват от инфекции и връщат на майката удоволствието от кърменето.

Представител в България – Линеа, 
www.linea.bg 

Тел. 02/4438724, 0884/590008, 
o�ce@linea.bg

Произведено от BioClin Холандия

www.multi-mam.com


