
Nursicare – Brugeranmeldelser

Varm anbefaling! Drop de gamle husmoderråd og køb Nursicare - det virker.
Allerede det første døgn efter fødslen fik jeg sår på begge brystvorter. Jeg fulgte instruktionerne til Nur-
sicare fra indlægssedlen og fra videoen på Nursicare.dk. Visualiseringen i videoen fungerede rigtig godt 
for mig. Jeg oplevede en umiddelbar lindring ved at skulle tørre brystet med en våd klud, særligt hvis den 
også var kold. 
Da mælken løb til og den første uge, hvor jeg havde alt for meget mælk, blev Nursicare konstant fyldte 
med mælk. Jeg var nødsaget til at skifte dem ca. hver 10. time. 
De andre to gange, hvor jeg har ammet, har det været utrolig smertefuldt, at sårskorperne skulle brydes 
ved hver amning. Det var næsten uudholdeligt. Med Nursicare var sårene ”bløde” og ikke med hårde 
sårskorper - det gjorde stadig ondt til at begynde med, men ikke nær så ondt. Efter dag 4 var den ene 
brystvorte helet og det andet efter 10 dage. 
En anden fordel er, at Nursicare er utrolig nænsomt at tage på og af, når man har sår. Det er ubehageligt 
med almindelige ammeindlæg, da de sidder fast i sårene. I alt en rigtig god oplevelse. 

Cecilie, 35 år og mor til 3, Vedbæk

Super godt produkt, som virker! Kan helt klart anbefales!
Jeg har netop født mit andet barn. Ved opstart af amningen har jeg gjort brug af Nursicare, hvilket jeg kun 
kan anbefale til andre nybagte mødre. 
Ved begge mine børn, har det at starte op med amningen været en udfordring pga. sår og revner på 
brystvorterne. Ved første barn, brugte jeg ikke Nursicare, da jeg ikke kendte til produktet, og det tog mig 
en måned før amningen fungerede fuldt ud. 
Denne gang har jeg brugt Nursicare og allerede efter en uge, var begge brystvorter helet op og amnin-
gen blev en rar og hyggelig stund for både mig og mit barn. Uden tvivl en stor anbefaling herfra.

Kathrine, 29 år og mor til 2, Viby J

Jeg har benyttet Nursicare i forbindelse med amning af mit 3. barn. Ved mit 2. barn oplevede jeg meget 
ømme og sårede brystvorter, hvorfor jeg har været på udkig efter en forbyggende behandling til amnin-
gen i denne omgang. Jeg har dog i denne ammeopstart været nødt til, at benytte suttebrikker og derfor 
har brystvorterne været knap så udsatte. Men Nursicare har helt klart lindret den ømhed, der er i forbin-
delse med opstart af amning. 
Herudover har jeg haft god effekt af at bruge Nursicare i forbindelse med tilbagevendende brystbetæn-
delse, som for mit vedkommende også har resulteret i meget ømme brystvorter. Her har jeg oplevet god 
lindring ved at bruge Nursicare og det har gjort amningen en smule mindre smertefuld, mens brystbe-
tændelsen stod på. 

Mie, 31 år og mor til 3, Århus

Jeg har ammet trillinger og innimellom hatt såre og sprukne brystvorter. Padsene fra Nursicare har hatt 
en lindrende og god effekt, og brystvortene har blitt bra igjen etter en dag eller to. Jeg vil anbefale dette 
produktet på det sterkeste!

Maria, mor til 4, København



Ingen tvivl om, at Nursicare er ekstremt nemt at bruge og meget effektivt. Det burde være en fast be-
standdel af en barselsgave. Hvis man reagerer hurtigt, så tror jeg, at det kan fikse hvad som helst inden 
for 48 timer. Helingen går hurtigt. Den ene revne på mit bryst helede rigtig hurtigt. Den anden revne er 
åbenbart bare meget dyb og sidder udsat. Jeg håber, at jeg snart heler op, for jeg har kunnet mærke, hvor 
meget gladere, jeg bliver af ikke at have ondt og af at kunne amme problemfrit.

Tilbagemelding via Ammehjælpen.dk, Certificeret ammekonsulent, IBCLC

Jeg har troligt brugt Nursicare i forbindelse med amning pga min Reynauds syndrom i brystvorterne. Jeg 
havde forsøgt med mange andre ammeindlæg, men Nursicare var langt det bedste og mest skånsomme 
produkt! Jeg vil anbefale det til enhver mor der er har smertefulde brystvorter pga ammeetablering! 

Larissa, 28 år og mor til 2, Aalborg

Jeg var ude hos min datter i går, og hun kunne fortælle, at hendes brystvorte er fuldstændig helet op pga 
Nursicare! Ingen smerter, revner eller sår længere, så hun er glad!! Tusinde tak til jer – hun vil lade det går 
videre til sin sundhedsplejerske. 

Hilsen fra en mormor

Vi gik hjem og øvede ammestillinger. Jeg er blevet meget mere skarp på at få hende til at få ordentlig fat 
og gøre brystet klar og det går så meget bedre. Faktisk var det en kæmpe forandring allerede dagen efter.
Jeg er overbevist om, at de brystindlæg fra Nursicare har hjulpet helt fantastisk. Jeg oplever slet ingen 
smerter, hvilket i sig selv jo gør det nemmere at lægge hende til og få en god amning.
Så nu kan jeg endelig sige, at amningen kører og er blevet en god oplevelse.
Tak for hjælpen!

Kærlige hilsner Mor til 2, Aalborg

Jeg var tæt på at opgive amning efter 8 ugers smerter, men Nursicare viste sig hurtigt at hjælpe og efter 
10 dage er min brystvorte fuldstændig helet. Helt klart min fremtidige barselsgave.

Mathilde, 28 år og mor til 3, Fredensborg


