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ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.

ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ
Διάλεξε ένα σπορ χαμηλής έντασης όπως η 
ποδηλασία, η γιόγκα ή το περπάτημα, ιδανικές 
δραστηριότητες για να διατηρείσαι σε φόρμα 
χωρίς να επηρεάζεται η ευαισθησία της 
ουροδόχου κύστης. 

ΝΑ ΠΙΝΕΙΣ ΤΟΣΟ ΟΣΟ...
Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποφεύγεις 
τα υγρά ώστε να μειώσεις τις επισκέψεις 
στο μπάνιο. Μετά τις 3 μμ να αποφεύγεις την 
καφεΐνη, το αλκοόλ και τα ανθρακούχα ποτά 
καθώς ευνοούν την παραγωγή ούρων. 

ΜΗ ΣΗΚΩΝΕΙΣ ΒΑΡΗ
Αυτό μπορεί να επιβαρύνει την περιοχή του 
πυελικού εδάφους αλλά και την πλάτη σου!  
Καλύτερα να ζητάς βοήθεια από τους γύρω! 

Το έντυπο περιέχει:

- 1 πάνα Always 
Discreet 

   μέγεθος Medium
- 2 σερβιέτες 

ακράτειας
  Always Discreet 

μέγεθος Long

ΔΕΙΓΜΑTA ΔΩΡΕΑΝ

NEA

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ, 
ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ!

Always Discreet
ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ 

Always Discreet
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

«Μόνο εγώ γνωρίζω ότι τη φοράω!»



NEA

Απίστευτη προστασία, απροσδόκητα λεπτή. Η προστασία που σου ταιριάζει. 

Οι πάνες-βρακάκια Always Discreet Pants διαθέτουν έναν πυρήνα 
άμεσης στεγνότητας που απορροφά τις διαρροές και τις οσμές σε 
δευτερόλεπτα. Αγκαλιάζουν τις καμπύλες σου και είναι διακριτικές. 

Σε δύο μεγέθη (Medium & Large) και με ψηλό κόψιμο για επιπλέον άνεση.

ALWAYS DISCREET PANTS 

Είναι σχεδιασμένες για να 
συνεχίζεις την ημέρα σου με 
απίστευτη προστασία, τέλεια 
εφαρμογή και σταθερότητα,  
ό,τι κι αν κάνεις! 
Οι πάνες-βρακάκια Always Discreet Pants 
είναι η ιδανική λύση για την αυξημένη 
διαρροή και ανατρέπουν τα δεδομένα! 

ALWAYS DISCREET LONG  
ΚΑΙ ALWAYS DISCREET LONG PLUS

 
Ιδανικές για προστασία από την ακράτεια  

μεσαίας έντασης.  
Οι σερβιέτες Always Discreet Long έχουν μεγαλύτερο 

μήκος από τις κανονικές και προστατεύουν από τις συχνές 
διαρροές, με άνεση και έξτρα αίσθηση φρεσκάδας! 

ALWAYS DISCREET NORMAL
 

Σχεδιασμένες για να «κλειδώνουν» την 
υγρασία και αρκετά λεπτές για άνεση και… 
διακριτικότητα.
Οι σερβιέτες Always Discreet σε προστατεύουν από τις 
διαρροές, με μοναδική αίσθηση φρεσκάδας!

Οι Always Discreet Σερβιέτες διαθέτουν έναν υπερ-απορροφητικό 
πυρήνα που μετατρέπει το υγρό σε τζελ.  

Always Discreet


