
DOJENJE
BREZ

BOLEČINE

omogoča mami biti mama



Terapevtske prsne blazinice Nursicare¨, ki so jih izdelali 
strokovnjaki za obloge PolyMem¨, klinično dokazano hitro in 
učinkovito blažijo bolečino in spodbujajo zdravljenje bolečih, 
razdraženih ali razpokanih bradavic. Vsebujejo za dojenčke 
varne zdravilne sestavine, ki se aktivirajo z materinim mlekom in 
spodbudijo naravni proces celjenja. 

LAJ�ANJE BOLEČINE 
Blazinica Nursicare pomaga zmanj�ati občutljivost preveč aktivnih 
živčnih celic, saj zmanj�a prenos bolečinskih dražljajev po živčnih 
končičih, kar omili bolečino.

HITRO CELJENJE
Blazinica Nursicare podpira naravne procese celjenja in omogoča 
najugodnej�e okolje za obnavljanje tkiva. Blazinica varuje bradavico 
pred drgnjenjem z oblačili in pomaga preprečevati okužbo.

MAMI IN DOJENČKU VARNO 
Blazinica vsebuje za dojenčka varne zdravilne sestavine in 
izpolnjuje zahteve ustreznih mednarodnih standardov za varnost 
in učinkovitost. Prestale so kontrolni pregled in odobritev v vseh 
državah, kjer jih tržijo.

Za prijetnej�e dojenje brez bolečine. 

BOLEČINA NIKOLI NE BI 
SMELA POSEČI MED 
VAS IN VA�EGA 
NOVOROJENČKA.



ENOSTAVNA UPORABA

Nursicare lahko kupite v specializiranih 
trgovinah in lekarnah.

Za več informacij o izdelku in za nakup 
obi�čite spletno stran www.nursicare.com 
ali nas pokličite na brezplačno telefonsko 
�tevilko 080 18 80.

 * Prosimo, pred uporabo blazinice preberite priložena navodila.

 Pred dojenjem blazinico Nursicare odstranite in 
jo položite na čisto povr�ino.

 Blazinico Nursicare lahko uporabljate, dokler vpita 
tekočina ne postane vidna skozi potiskano stran 

blazinice in ne doseže njenega roba. 

 Blazinico Nursicare nosite pod 
modrčkom s potiskano stranjo obrnjeno 

stran od kože.
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Bolečina nikoli ne bi smela poseči 
med mamo in njenega novorojenčka. 

Zato smo oblikovali terapevtske prsne 
blazinice Nursicare za doječe mame. Te 
hitro ublažijo in olaj�ajo bolečino zaradi 

dojenja, saj hitro celijo razpokane ali 
boleče prsne bradavice.
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