Prefert ® to testowany klinicznie lubrykant
wspomagający ruchliwość plemników.
Prefert ® jest dostępny w każdej aptece bez recepty.

Składniki:
Woda oczyszczona, chlorek sodu, fosforan sodu, fosforan potasu,
arabinogalaktan, hydroksyetyloceluloza, poliheksanid.
Nie zawiera parabenów, silikonów ani produktów pochodzenia
zwierzęcego.
Zawartość:
– 4 ampułko-strzykawki żelu dopochwowego Prefert ®
zawierające po 6 ml żelu
– 1 aplikator dopochwowy, do wielokrotnego użytku
Zawartość opakowania wystarcza na 2 – 4 cykle owulacyjne.
Po użyciu: Puste strzykawki wyrzucić do domowego pojemnika
na odpadki.
Aplikator (wielokrotnego użytku): Przed ponownym użyciem
wyczyścić i umyć ciepłą wodą.

Nie zawiera
parabenów ani
silikonów

Prefert ® jest dostępny w aptekach, handlu branżowym i online.
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Lubrykant Prefert® dla
par starających się o dziecko

Więcej informacji pod adresem:
www.prefert.com

Żel dopochwowy wspomagający
poczęcie dziecka

Prefert®
Lubrykant w okresie starania się o dziecko

Prefert ® wspomaga aktywność plemników w okresie
owulacji:

Prefert ® Vaginal Gel

– Tworzy optymalne środowisko dla plemników.
– pH idealne dla naturalnego poczęcia.
– Zwiększa ruchliwość plemników i zmniejsza
barierę osmotyczną w celu zoptymalizowania
migracji komórek nasiennych.
– Żel dopochwowy Prefert ® poprawia osmolarność.

Lubrykant wspomagający naturalną
płodność i wspomagający poczęcie
Marzenie o dziecku u co siódmej pary pozostaje
niespełnione. Jeden z możliwych powodów: kwaśne
pH w trakcie dni płodnych (owulacji) u kobiety.
W większości dni cyklu kobiety pH w pochwie wynosi
od 4 do 4,5; a więc ma odczyn kwaśny. Takie wartości
pH zapewniają ochronę przed zakażeniami, ale
jednocześnie nie dają plemnikom prawie żadnych
szans na przetrwanie.
pH zmienia się w trakcie dni płodnych kobiety: w tej
fazie cyklu wynosi od 7 to 7,5; znajduje się w zakresie
od naturalnego do zasadowego. Jest to idealne
środowisko dla plemników, aby mogły przebyć drogę
do gotowej do zapłodnienia komórki jajowej.
Jeśli u kobiety w trakcie dni płodnych pH nie znajduje
się w zakresie wartości przyjaznych dla plemników,
nasienie nie dotrze zbyt daleko i nie będzie zdolne
do zapłodnienia. W ten sposób dochodzi do zaburzenia
naturalnej płodności.
Dzięki żelowi Prefert przyszli rodzice mogą począć
dziecko w domu w naturalny i przyjemny sposób – bez
konieczności korzystania z drogiego i długiego leczenia
w ośrodkach leczenia niepłodności (klinik in vitro).
®

Impuls dla płodności
Żel dopochwowy Prefert ® tworzy środowisko, w którym
plemniki mają największe szanse na dotarcie do
komórki jajowej kobiety. Prefert ® ma naturalne pH
wynoszące 7,2 i ochrania plemniki przed zbyt kwaśnym
środowiskiem, zapewniając w ten sposób ich przetrwanie.
Dzięki swoim właściwościom osmotycznym zapewnia
optymalną ilość miejsca do ruchu. Ruchliwość plemników
zwiększa się. To idealny impuls stymulujący plemniki,
by mogły pomyślnie dotrzeć do komórki jajowej kobiety.
Właściwości:
– bezzapachowy		– bezbarwny
– bezsmakowy 			
– nie pozostawia plam
– r ozpuszczalny w wodzie
– nie zawiera parabenów ani silikonów

Ulepszona formuła nie zawiera parabenów ani silikonów.
Żel dopochwowy Prefert ® jest dostępny w ponad
20 krajach.

Jeśli stosowanie żelu dopochwowego Prefert ®
wywołuje podrażnienie i dyskomfort, należy przerwać
stosowanie tego produktu i należy poinformować o
tym lekarza. W przypadku przebycia niedawnej operacji
w okolicy pochwy, przed rozpoczęciem stosowania
należy zwrócić się do lekarza.
Żelu dopochwowego Prefert ® nie należy stosować
w przypadku aktywnego zakażenia w pochwie.

