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Μια απλή λύση για τις ανεστραμμένες θηλές
Αποτελεσματικό και εύχρηστο

Οι επίπεδες ή ανεστραμμένες θηλές μπορεί να αποτελέσουν πιθανό πρόβλημα για τις γυναίκες που επιθυμούν να θηλάσουν. Με

απαλή αναρρόφηση, το Niplette προκαλεί την εξώθηση της θηλής σε ένα μικρό πλαστικό καπάκι που μοιάζει με δαχτυλήθρα.

Μια απλή λύση για τις ανεστραμμένες θηλές

Κλινικά αποδεδειγμένο

Μη χειρουργικό – χρησιμοποιεί απαλή αναρρόφηση

Απλό και διακριτικό

Πότε πρέπει να χρησιμοποιείτε το Nipplette

Χρήση με ανεστραμμένες ή επίπεδες θηλές



Niplette, σύστημα εξωθήσεως θηλών SCF152/02

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Μη χειρουργικό – χρησιμοποιεί απαλή αναρρόφηση

Μετά από μερικές μόνο εβδομάδες συνεχούς χρήσης,

η θηλή θα παραμείνει μονίμως προεξέχουσα. Η

ιδανική χρήση είναι πριν την εγκυμοσύνη. Ωστόσο,

μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε τους

πρώτους έξι μήνες της εγκυμοσύνης για να

επιτύχετε μόνιμη αποκατάσταση. Τυχόν μη εγγενής

αναστροφή θηλής, που προέκυψε πρόσφατα, πρέπει

να ελέγχεται από γιατρό πριν την χρήση του

Niplette. Η χρήση δεν συνιστάται στο τελευταίο

τρίμηνο της εγκυμοσύνης.

Κλινικά αποδεδειγμένο

Το Niplette: ένα όργανο για τη μη χειρουργική

αποκατάσταση των ανεστραμμένων θηλών DD

McGeorge FRCS (Πλαστ. χειρ.). British Journal of Plastic

Surgery, Δεκέμβριος 1993.

Χώρα προέλευσης

Αγγλία

Τι περιλαμβάνεται

Επίθεμα στήθους μίας χρήσης: 2 τεμάχιο

Niplette, σύστημα εξωθήσεως θηλών: 2 τεμάχιο

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: 0 - 6 μηνών, Κύηση

Σχεδίαση

Διακριτικό σχέδιο

Ευκολία στη χρήση

Διακριτική εφαρμογή κάτω από τα ρούχα: Σπρώξτε

τη σύριγγα για να απελευθερώσετε το κενό

Εύκολος καθαρισμός

Καθαρίστε σε ζεστό διάλυμα νερού-σαπουνιού

Λειτουργίες

Διόρθωση ανεστραμμένων θηλών: Χρήση ελαφράς

άντλησης

Υλικό κατασκευής

Επιθέματα στήθους: Δερματολογικά ελεγμένο,

Φυσικά υλικά
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