Mamare
Protetor para seios com gel
Leia as instruções antes de utilizar Mamare.
Por que devo usar Mamare?
Mamare é um disco a base de gel e graças a sua composição oferece proteção (física) aos mamilos durante a
gravidez e/ou amamentação. É absorvente, transparente, oferece frescor e alívio e ajuda a mãe que amamenta
a relaxar.
Mamare absorve o excesso de líquido, reduzindo o amolecimento da pele saudável do mamilo. Mamare
oferece ajuda extra para amortecer e proteger contra fricção nos mamilos e a forma de seu disco permite que
fique perfeitamente acomodado dentro do sutiã sem precisar de proteção complementar.
Quais são os componentes do Mamare?
Mamare é composto de três componentes primários: água, glicerina e poliacrilamida;
A água proporciona o frescor e a sensação de alívio, quando o disco é aplicado;
A glicerina suaviza e ajuda a manter a pele suave e lisa, prevenindo contra o ressecamento;
A poliacrilamida mantém o disco íntegro e permite a absorção do líquido.
Durante quanto tempo devo utilizar o Mamare?
O tempo ideal de utilização do Mamare é determinado pela sua capacidade de adesão à pele. Com o
encharcamento, essa adesividade diminui, o que indica a necessidade de substituição. Em condições normais
– onde não haja um fluxo tão abundante de líquido – seu tempo de uso é de três a sete dias.
Como armazenar o Mamare?
Armazenar em temperatura ambiente (15º C e 30º C), ao abrigo da luz e umidade.
O produto não pode ser utilizado se a embalagem interna estiver aberta ou danificada.
Posso usar sabão para limpar os discos (Mamare)?
Sabões ou detergentes não podem ser utilizados, uma vez que podem comprometer a integridade do disco.
Limpe o disco com um pano úmido.

Como utilizar Mamare?

1. Abra a embalagem e retire o disco da base protetora. Guarde a base para armazenar o produto quando este
não estiver em uso.

2. Aplique a parte com gel sobre a região do mamilo. A parte com a película de pano serve para evitar a
adesão do disco ao sutiã, portanto, não deve ser retirada.

3. A forma do disco foi desenhada para se adaptar à região do mamilo e se encaixar dentro do sutiã. Não é
necessário segurar o disco por outros meios.

4. Quando for amamentar, retire o disco e coloque-o na geladeira; desta forma, quando o mesmo for reaplicado
(pós-mamada) você terá a sensação de alívio e frescor.
Não utilize sabão nem detergente para lavar o disco, visto que esses produtos poderão afetar a sua
integridade. Depois de amamentar várias vezes, verifique se o disco não perdeu a transparência, e se não há
vestígios de leite. Caso isto ocorra, descarte o disco e utilize um novo. No geral o disco pode ser utilizado
durante um período de 3 a 7 dias sem necessidade de troca.
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