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LaselleTM вагинални текчиња

Ви благодариме што ја одбравте Intimina. Пред да ги употребите 
производите Laselle™, Ве молиме прочитајте  го овој прирачник со 
инструкции. За подетални информации посетете ја страницата 
www.intimina.com

Вагиналните текчиња Laselle™ се достапни во три различни тежини кои 
може да се користат одделно или да се комбинираат, за да Ви 
овозможат ефективно зајакнување на карличното дно. Изработени се 
од медицински силикон кој е безбеден за телото и не содржи фталати, 
и претставуваат статичен предмет околу кој се стискаат мускулите што 
овозможува изведување на правилната техника.
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За почеток

Правењето на прилагодена рутина за зајакнување на карличното дно е 
лесно. Изберете текче или комбинација од текчиња којашто најмногу 
Ви одговара.

Посетете ја www.intimina.com за да го преземете целосното 
упатство за вежбање со Laselle™ кое Ве води чекор по чекор низ 
правењето Кегелови вежби, прилагодувањето на тренингот,  
напредувањето кон поголеми тежини и наоѓањето на вежбање 
соодветно за Вас.

28 g
Лесно оптоварување 

38 g 
Умерено оптоварување 

48 g
Високо оптоварување

Како се вметнува и мести

Оставајќи ја врвката за извлекување надвор 
од телото, црвсто, но нежно вметнете го 
текчето во вагината, користејќи гел за 
навлажнување на база на вода за 
дополнителна удобност.

Текчето треба да биде наместенo околу 
2cm во вагината.

Матка

Дебело 
црево

Мускули на 
карличното дно

Вагина

Мочен меур
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Провлечете ја врвката за извлекување 
на главното топче низ надворешниот 
прстен на другото топче.

Протнете го главното топче низ 
формираната јамка.

Црвсто повлечете за да проверите 
дали топчињата се добро поврзани.

Како се употебува

Стегнете ги вагиналните мускули околу топчето (топчињата).

Повлечете го текчето нагоре и задржете 2 – 10 секунди.

     Опуштете ги мускулите за топчето (топчињата) да се врати на 
почетната позиција и повторете.

За да ги отстаните текчињата, опуштете ги вагиналните мускули, 
фатете ја врвката за извлекување и полека, но цврсто, повлечете ја. 
Доколку текчето не излегува лесно, седејќи или лежејќи, опуштете го 
телото и повторете ги инструцкиите за отстранување. 

Дневната употреба на текчињата Laselle™ не смее да надминува 60 
минути. Доколку почувствувате некаква неудобност, веднаш отстранете го 
текчето. Доколку неудобноста повторно се појавува, консултирајте се со 
Вашиот лекар. 

Посетете ја www.intimina.com за целосниот Водич за вежбање со Laselle™.

Како се поврзуваат неколку текчиња

За да си ја прилагодите рутината за вежбање, може да ги комбинирате 
текчињата Laselle™ за да го засилите отпорот и да го зголемите 
пределот околу кој ги стегате мускулите.
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Чистење, чување и безбедност

Дополнително го препорачуваме следново:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Не обидувајте се да ги отворите топчињата, тие се запечатени за 

Ваша безбедност

Не тријте ги со груби или нагризувачки материјали

Не чувајте ги на директна сончева светлина

Не изложувајте ги на екстремна топлина или вриење во вода

Консултирајте се со Вашиот лекар пред употреба доколку имате 
вградена спирала или сте имале операција на интимниот предел

Не делете ги со други луѓе за да избегнете ширење на инфекции

Прекинете ја употребата доколку почувствувате неудобност

Чувајте ги подалеку од дофат на деца

Не користете ги доколку се оштетени на било каков начин – ако 
имате прашања, обратете се на customercare@intimina.com

Вашето задоволство со Intimina и рокот на траење на текчињата 
значително ќе се зголеми со соодветно одржување и грижа.

Секогаш мијте ги текчињата пред и по секоја употреба. Може да ги 
измиете со антибактериски сапун и да ги избришете со крпа која не пушта 
влакненца, или користете средства за оваа намена, како Intimate 
Accessory Cleaner на Intimina. Никогаш не користете средства кои содржат 
алкохол, петролеј или ацетон, бидејќи може да ја нарушат природната 
рамнотежа на Вашето тело и да го оштетат силиконот на текчето. 

Препорачуваме употреба на гел за навлажнување на база на вода, како   
Feminine Moisturizer на Intimina. Избегнувајте употреба на гелови на база 
на силикон бидејќи може да го направи силиконот на текчето трајно 
леплив.

Чувајте ги текчињата во антибактериската торбичка која доаѓа со нив.
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ВАЖНО: Доколку сте бремена или сте родиле во последните 12 
месеци, секогаш консултирајте се со Вашиот лекар пред да почнете со 
вежбање. 

Доколку имате дополнителни прашања или проблеми и сакате да дознаете 
повеќе информации за производите на Intimina, посетете ја  
www.intimina.com или испратете имеил на customercare@intimina.com

Оградување од одговорност: Овој производ на Intimina корисниците го 
употребуваат на сопствен ризик. Ниту Intimina ниту нејзините продавачи не 
преземаат никаква одговорност за користењето на овој производ. Intimina 
го задржува правото на измени во оваа објава и повремени промени во 
содржината без обврска за известување за таквите промени. 

Моделот може да се менува заради подобрувања без претходно 
известување.
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