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GreenHouse 

	  	  	  	  	  	  	  Wprowadzenie:	  
	  

•  Tampony	  są	  w	  100%	  produktem	  naturalnym,	  bez	  
dodatku	  hormonów.	  Jest	  to	  produkt	  unikalny	  
należący	  do	  grupy	  terapeutyków	  i	  środków	  
zapobiegawczych	  przy	  różnych	  zakażeniach	  	  
i	  problemach	  ginekologicznych.	  	  

•  Tampony	  zostały	  opracowane	  na	  podstawie	  
starożytnych	  receptur	  homeopaCi	  oraz	  
zaawansowanych	  technik	  współczesnej	  
biotechnologii.	  	  

•  Dzięki	  tym	  tamponom	  można	  pozbyć	  się	  wielu	  
poważnych	  schorzeń	  ginekologicznych,	  ponadto	  
zwiększają	  one	  na	  odporność	  organizmu	  kobiety.	  



GreenHouse 

	  Tampony	  są:	  
	  

•  produkowane	  w	  warunkach	  sterylnych,	  
•  wytwarzane	  w	  standardzie	  GMP	  

(międzynarodowy	  standard	  jakości),	  	  
•  produkt	  przebadany	  na	  ponad	  1000	  

przypadków	  klinicznych,	  które	  pokazały,	  że	  
tampony	  są	  bezpieczne,	  nie	  są	  toksyczne	  	  
i	  nie	  posiadają	  skutków	  ubocznych	  dla	  
organizmu	  kobiety.	  



GreenHouse 

	  	  
	  
	  
Tampony	  działają	  efektywnie	  przy	  następujących	  
schorzeniach	  ginekologicznych:	  	  
Zapalenia	  w	  obszarze	  miednicy,	  zapalenia	  jajników,	  przy	  
nocnym	  moczeniu	  się,	  schorzeniach	  szyjki	  macicy,	  
cystach,	  polipach,	  włókniakach,	  niepłodności,	  
mastopaCi,	  kandidzie,	  endometriozie,	  nadżerkach,	  po	  
zabiegu	  histerektomii,	  przy	  zapaleniu	  przydatków,	  
zapaleniu	  pochwy,	  grzybicy	  pochwy,	  rzęsistku	  
pochwowym,	  bakteryjnym	  zapaleniu	  pochwy	  	  
i	  zapaleniu	  narządów	  miednicy	  mniejszej.	  
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	  Zalecenia	  stosowania	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Jedna	  kuracja	  obejmuje	  6	  tamponów.	  
•  Endometrioza:	  3-‐4	  kuracji.	  
•  Zabieg	  histerektomii:	  5-‐6	  kuracji.	  	  	  
Faza	  1-‐sza,	  2-‐ga	  lub	  3-‐cia	  nadżerek:	  faza	  1-‐sza:	  2-‐3	  kuracji,	  	  
faza	  2-‐ga:	  4-‐5	  kuracji,	  faza	  3-‐cia:	  6-‐7	  kuracji.	  
•  Krwawienie	  czynnościowe	  z	  macicy:	  3-‐4	  kuracje.	  	  
•  Rzęsistek	  pochwowy:	  2-‐3	  kuracji.	  
•  Grzybica	  pochwy:	  1-‐2	  kuracji.	  
•  Bez	  żadnych	  przypadłości	  –	  użyj	  2	  tamponów/miesiąc,	  aby	  

wyczyścić	  organizm	  w	  celach	  profilaktycznych.	  
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	  Metody	  aplikacji	  	  
	  
•  Umyj	  ręce	  przed	  otwarciem	  opakowania	  .	  
•  Umyj	  srom.	  
•  Przed	  włożeniem	  tamponu	  rozwiń	  sznureczek.	  
•  Odpręż	  się	  i	  zaaplikuj	  tampon	  na	  głębokość	  7	  cm.	  Pozostaw	  

koniec	  sznurka	  na	  zewnątrz,	  aby	  użyć	  go	  później	  do	  
wyciągnięcia	  tamponu.	  	  

•  Po	  trzech	  dniach	  tampon	  musi	  być	  usunięty	  poprzez	  
pociągnięcie	  sznureczka.	  	  

•  Po	  usunięciu	  tamponu	  dokładnie	  umyj	  pochwę.	  	  
•  Odczekaj	  dobę	  przed	  aplikacją	  następnego	  tamponu.	  
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	  Skutki	  aplikacji	  	  
	  
•  Widoczny	  i	  odczuwalny	  skutek	  już	  po	  jednej	  aplikacji	  

tamponu.	  	  
•  Oczyszczenie	  pęcherza	  oraz	  pochwy	  z	  bakterii	  patogennych	  

i	  wirusów.	  
•  Przywraca	  prawidłowe	  wydzielanie	  hormonów.	  
•  Normalizuje	  mikrocyrkulację	  krwi.	  
•  Eliminuje	  zapalenia.	  	  
•  Działa	  przeciwzapalnie.	  
•  Normalizuje	  cykl	  menstruacyjny.	  
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	  Przeciwwskazania	  
	  
•  Ten	  produkt	  nie	  służy	  leczeniu	  i	  nie	  zastąpi	  leczenia	  

farmakologicznego,	  gdy	  jest	  ono	  niezbędne.	  
•  Nie	  wskazane	  dla	  kobiet	  w	  ciąży	  oraz	  podczas	  miesiączek.	  	  
•  Nie	  stosować	  w	  przypadku	  występowania	  różnego	  rodzaju	  

alergii.	  	  	  
•  Nie	  połykać	  tamponów.	  
•  Unikaj	  zbliżeń	  intymnych	  podczas	  kuracji	  tamponami	  

ziołowymi.	  
•  Przed	  zbliżeniem	  należy	  wyjąć	  tampon,	  dokładnie	  umyć	  

pochwę	  i	  odczekać	  3	  godziny.	  	  
•  Po	  zbliżeniu	  intymnym	  można	  użyć	  1	  tamponu	  dla	  

wyeliminowania	  ryzyka	  infekcji	  bakteryjnej.	  	  
•  Przechowywanie:	  Przechowywać	  w	  chłodnym	  i	  suchym	  

miejscu.	  	  
•  Unikać	  światła	  słonecznego. 

 


