
 

 

ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

 

ALFACARE - Εξωτερική Πρόθεση Μαστών σιλικόνης. 

Αυτό το προϊόν θα σας βοηθήσει να συνεχίσετε την καθημερινή σας 

ζωή. Η χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος ,με την απαιτούμενη  

Ιατρική καθοδήγηση, θα σας επιτρέψει να ανακτήσετε την φυσική σας 

κατάσταση με πλήρη αυτοπεποίθηση και θα συμβάλλει στην διατήρηση 

της ισορροπίας του σώματός σας. 

Το προϊόν της Alfacare είναι μία εξωτερική πρόθεση, η οποία εφαρμόζει 

τέλεια στο δέρμα, σε αντίθεση με τις εσωτερικές προθέσεις και τις 

πιθανές παρενέργειές τους, εσείς δεν θα αντιμετωπίσετε κάτι τέτοιο 

στα προϊόντα εξωτερικής προσθετικής της Alfacare. 

Η ευκολία της εφαρμογής του προϊόντος εξασφαλίζει και την μεγάλη 

διάρκεια ζωής του. Δεν είναι επιβλαβές για το ανθρώπινο σώμα. 

ALFACARE- Σχεδιασμένο για ισορροπία. 

Το προϊόν της Alfacare είναι καθημερινής χρήσης και προσφέρει φυσική 

εμφάνιση. 

Θα σας παρέχει αυτοπεποίθηση και θα μεγιστοποιήσει την ποιότητα 

ζωής σας, παρέχοντας σας ελευθερία κινήσεων. 

 

 

 

 



Σημαντική Υπενθύμιση. 

Η φυσική δομή και η μέγιστη συμφωνία με το σώμα σας, μπορεί να σας 

κάνουν να ξεχάσετε ότι χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο προϊόν 

.Παρακαλώ θυμηθείτε να το αφαιρείτε κατά την διάρκεια του ύπνου. 

ALFACARE- Κρατήστε την ισορροπία του σώματός σας. 

Η αυτοπεποίθησή σας είναι σχετική με την φυσική σας εμφάνιση και 

για να αναδείξετε αυτή την όψη σας η Alfacare σας προσφέρει μια 

ποικιλία μεγεθών για τέλεια ισορροπία. 

 Χάρη στο ανατομικό σχεδιασμό του ταιριάζει τέλεια στο σώμα 

και δεν μπορεί να αναγνωριστεί από κάποιον άλλο. 

 Χωρίς καμία αμφιβολία μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη 

διάρκεια όλων των κοινωνικών εμφανίσεών σας και των 

αθλητικών δραστηριοτήτων σας, συμπεριλαμβανομένης και της 

κολύμβησης. 

 

Ένας ειδικός είναι έτοιμος για να σας βοηθήσει: 

Οι ειδικοί μας θα σας βοηθήσουν να διαλέξετε τη δική σας πρόθεση 

σιλικόνης. Το μόνο που θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι το είδος της 

επέμβασης και το νούμερο ενός από τους στηθόδεσμους που 

χρησιμοποιείτε. (π.χ. 80 ή 90 ). 

Προκειμένου να διαλέξετε το σωστό για σας νούμερο, παρακαλούμε να 

κάνετε τις δοκιμές σας φορώντας μια στενή μπλούζα, δοκιμάστε 

τουλάχιστον 2 ή 3 νούμερα με τον ειδικό σας σύμβουλο. Για να 

βεβαιωθείτε ότι σας είναι άνετο κινήστε το σώμα σας σε διαφορετικές 

θέσεις. Ο κατάλληλος τύπος πρόθεσης θα σας ταιριάξει απόλυτα, χωρίς 

την παραμικρή δυσφορία ή επιπλοκή. 

ALFACARE- Κρατήστε την ισορροπία των κινήσεών σας. 

 Η ίση κατανομή του βάρους στην περιοχή της σπονδυλικής 

στήλης είναι πολύ σημαντική για την άνεση της πλάτης σας. 



 Καθώς αλλάζει η συμμετρία του σώματός σας, οι μύες του λαιμού 

και των ώμων γίνονται πιο σφιχτοί, με αποτέλεσμα να 

προκαλούνται κράμπες. 

ALFACARE- Προστατεύει τη συμμετρία του σώματός σας. 

 Δεν έχει σημασία ποιά είναι η καθημερινή σας δραστηριότητα, 

γιατί η Alfacare σας εγγυάται την πρακτική ισορροπία μέρα με τη 

μέρα. 

 Η ένταση, η άνεση και το βάρος του  προϊόντος είναι βασισμένα 

στη φυσική δομή του μαστού. 

 Η καθημερινή χρήση του προϊόντος αποτρέπει το τέντωμα της 

πλάτης. 

 Σας προσφέρει ελευθερία κινήσεων και προμηθεύει το σώμα σας 

με συμμετρική ισορροπία. 

ALFACARE- Εύκολο στην εφαρμογή. 

Η πρόθεση σιλικόνης της Alfacare πρέπει να χρησιμοποιείται με τον 

ειδικά σχεδιασμένο στηθόδεσμο. Αυτός ο ειδικός στηθόδεσμος  

περιέχει μικρές τσέπες- θήκες. Για να τοποθετήσετε τις προθέσεις μέσα 

στον στηθόδεσμο πρέπει να τα βάλετε πρώτα στις ειδικές βαμβακερές 

θήκες τους και στην συνέχεια να τοποθετήσετε στις τσέπες του 

στηθόδεσμου. Τώρα είστε έτοιμες να ζήσετε την καθημερινότητά σας. 

ALFACARE- Ευαίσθητο καθημερινό άγγιγμα. 

 Τα συστατικά της Alfacare είναι διαλεγμένα για να σας 

προσφέρουν την μέγιστη δυνατή άνεση. 

 Το προϊόν δεν βλάπτει την εγχειρισμένη περιοχή, χάρη στην 

απαλή υφή του, όπως ο φυσικός μαστός. 

 Εύκολα συμφωνεί με την θερμοκρασία του σώματός σας. Πριν 

την χρήση του προϊόντος, σας συνιστούμε να κρατήσετε τις 

προθέσεις στα χέρια σας για λίγη ώρα, ώστε να υιοθετήσουν την 

θερμοκρασία του σώματός σας. 

 

 



Συμβουλές: 

 Για μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να φοράτε ρούχα που σας 

κάνουν να αισθάνεστε άνετα. 

 Μπορείτε, επίσης, να φορέσετε τις προθέσεις και με το βραδινό 

σας φόρεμα.  

 Αν το χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια της κολύμβησης, να 

προτιμάτε τα μαγιό που είναι κοντά στο λαιμό. 

 Μετά την κολύμβηση, σας συνιστούμε να πλένετε τις προθέσεις 

με καθαρό νερό και να τις σκουπίζετε με ένα στεγνό 

χαρτομάντιλο, χωρίς όμως να ασκείτε μεγάλη πίεση πάνω τους, 

προκειμένου να ξεφορτωθούν το χλώριο και το αλάτι. 

 

Τα προϊόντα της Alfacare είναι σχεδιασμένα για καθημερινή χρήση και 

η ίδια πρόθεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον για 1 χρόνο. Εάν 

το σώμα σας ιδρώνει συχνά, σας συνιστούμε να πλένετε τις προθέσεις 

με καθαρό νερό και να τις σκουπίζετε με ένα απαλό χαρτομάντιλο, 

χωρίς να ασκείτε πίεση, ώστε να αποφευχθεί μια πιθανή ζημιά της 

πρόθεσης από τα οξέα του ιδρώτα. 

 

Προφυλάξεις: 

Ακολουθείστε τις οδηγίες του ειδικού που θα σας ορίσει να αγοράσετε 

το προϊόν αυτό.  

Φυλάξτε το προϊόν στην ειδική θήκη του σε θερμοκρασία δωματίου, 

όταν δεν το χρησιμοποιείτε. 

Κρατήστε το μακριά από αιχμηρά και τραχιά αντικείμενα όπως βελόνες, 

ψαλίδια, λίμες νυχιών κ.τ.λ. 

 

 

 


