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 .PolyMem הן פרי פיתוח של מומחי טיפול פצע מבית Nursicare רפידות טיפוליות
הרפידות מכילות רכיבי ריפוי ייחודיים ובטוחים לתינוק, אשר עוזרים להאיץ את תהליך 

הריפוי הטבעי של רקמות העור הפגוע ומרגיעות פיטמות רגישות וכואבות. הרפידות 
מוכחות בעולם ומומלצות במיוחד עבור אמהות מניקות, להקלה על פיטמות רגישות, 

כואבות, סדוקות, מגורות או פצועות.

הקלה על הכאבים

רפידת Nursicare מספקת הרגעה מהירה בתחושת הכאב ללא חומרי אלחוש, 
אלא על ידי הקטנת רגישות מספר תאי העצב שנחשפו לפגיעה. יעילות בהפחתת 

“תשדורות הכאב” המגיעות לקצות העצב הפגוע ומקלות במהירות על תחושת הכאב.

זירוז הריפוי

 רפידת Nursicare ,תומכת ומקדמת ריפוי טבעי של העור על ידי יצירת סביבת 
 ריפוי אופטימלית וייחודית באזור הפצע. הרפידה מבטיחה תהליך ריפוי מתמשך, 

צמצום הדלקת, הגנה על הפיטמה מפני חיכוך ושמירה על אזור הפצע נקי. 

בטוח לשימוש

רפידות Nursicare עומדות בסטנדרטים בינלאומיים להבטחת בטיחות השימוש 
 עבור תינוקות ואימהות. מכילה חומרי ריפוי ידידותיים ובטוחים לחלוטין לשימוש.

מאושר לשימוש על ידי משרד הבריאות וה- FDA עבור אימהות מניקות.

 כאבי הנקה לא צריכים להפריע
לחיבור בינך ובין התינוק שלך



פשוט וקל לשימוש

ניתן למצוא את רפידות Nursicare בסניפי 
סופר פארם, רשת מוצצים, קופות החולים 

 ובחנויות הנבחרות.

למידע נוסף בקרי באתר שלנו 
www.nursicare.com

Nursicare רפידות טיפוליות

* יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

בזמן הנקה הסירי את הרפידה מהפיטמה והניחי 
על גבי משטח נקי.

ניתן להשתמש באותה הרפידה מספר פעמים 
עד אשר סימן הספיגה נראה מהצד החיצוני של 

הרפידה ומגיע קרוב לשולי הרפידה.

הניחי את רפידת Nursicare על גבי הפיטמה 
עם הצד המודפס פונה כלפי חוץ



כאבי הנקה לא צריכים להפריע לחיבור בינך ובין 
התינוק שלך, זו הסיבה שפיתחנו את הרפידה 
הטיפולית הראשונה בעולם לאימהות מניקות. 
רפידת Nursicare מפחיתה במהירות כאבי 

הנקה, מרגיעה את הפיטמה הכואבת ומזרזת את 
הליך ההחלמה של פיטמה פצועה או סדוקה, 
המתרחשת לרוב כתוצאה מהנקה לא נכונה.

שירות לקוחות 1-700-501022 
www.nursicare.co.il
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