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Producent:

KESSEL medintim GmbH
Nordendstr. 82 – 84
64546 Mörfelden-Walldorf
Niemcy

Wyrób medyczny
Made in Germany

Żel dopochwowy Prefert®

wspomagający poczęcie 
dziecka 

Żel dopochwowy Prefert® jest lubrykantem 
wspomagającym ruchliwość plemników. Jest 
dostępny bez recepty w każdej aptece, sklepie 
specjalistycznym lub w Internecie.

Składniki:
Woda oczyszczona, chlorek sodu,  fosforan 
sodu, fosforan potasu, arabinogalaktan, 
 hydroksyetyloceluloza, poliheksanid

Nie zawiera parabenów, silikonów ani składników 
pochodzenia zwierzęcego. Produkt wegański.

Zawartość:
•  8 jednorazowych aplikatorów po 4 ml

Wystarcza na 4 – 8 cykli owulacji

Po użyciu:
Wyrzucić aplikator do odpadów domowych.

nie zawiera 

parabenów i 

silikonów

Importer i wyłączny 
dystrybuor w Polsce:

AMED S.K.A.
Kokanin 84B
62-817 Żelazków

Tel.: +48 883949494 

www.sklep.naturalnaplodnosc.pl

Żel dopochwowy 
wspomagający poczęcie 
dziecka



Żel dopochwowy 
 Prefert® tworzy opty-
malne środowisko do 
zapłodnienia.

Żel dopochwowy Prefert® tworzy w pochwie 
wartość pH pomiędzy 7,0 a 7,4, która jest idealna 
dla zapłodnienia. Sprzyja zapłodnieniu komórki 
jajowej.

Sposób użycia:

Żel dopochwowy Prefert® wprowadza się przed 
stosunkiem płciowym bezpośrednio do poch-
wy za pomocą aplikatora. Lubrykant zapewnia 
idealną wilgotność i środowisko dla plemników. 
Poprawia nawilżenie i dzięki temu można czerpać 
przyjemność z seksu nawet w stresie.

Porada: Można samemu stwierdzić, czy w czasie 
owulacji pH pochwy jest zbyt kwaśne. W tym celu 
należy kupić testy pH (w aptece) i za ich pomocą 
zmierzyć wartość pH w czasie owulacji. Jeśli 
wartość wynosi 5,0 lub mniej, środowisko jest zbyt 
kwaśne, aby zajść w ciążę.

Wspomaga ruchliwość 
 plemników

Jednej na siedem par, które chcą mieć dziecko, 
nie udaje się od razu zajść w upragnioną ciążę. 
Przyczyn może być wiele: stres, zbyt duże 
 oczekiwania lub przyczyny fi zyczne, takie jak zbyt 
kwaśne środowisko pochwy lub zbyt mała liczba 
plemników zdolnych do zapłodnienia.

Wyjątkowość żelu dopochwowego Prefert®  
polega na tym, że tworzy on idealne środowisko 
dla plemników: Poprawia żywotność i ruchliwość 
plemników w pochwie. W ten sposób zwiększa 
się prawdopodobieństwo, że komórka jajowa 
zostanie zapłodniona.

Wiele par wywiera na siebie presję i uprawia seks 
według zegara. Współżycie zawsze dokładnie w 
 momencie owulacji może być również stresujące. 
Może to również prowadzić do suchości pochwy, 
co może powodować ból podczas stosunku.

Żel dopochwowy Prefert® czyni seks  łatwiejszym i 
przyjemniejszym. Zwykłe, rozpuszczalne w wodzie 
lubrykanty mają negatywny wpływ na plemniki ze 
względu na niską wartość pH (=kwaśną wartość pH). 
Takie lubrykanty zmniejszają płodność i zmieniają 
lepkość wydzieliny pochwy.

Żel dopochwowy Prefert® jest optymalny dla 
plemników dzięki dostosowanej wartości pH 
pomiędzy 7,0 a 7,4. Jest to naturalna wartość pH 
pochwy podczas dni płodnych. W pozostałych dni-
ach cyklu wartość pH jest niższa. Właściwości os-
motyczne żelu dopochwowego Prefert® pomagają 
plemnikom łatwiej dotrzeć do szyjki macicy.

Inne właściwości:
• nie zawiera silikonów i parabenów
• bezwonny i bezbarwny
• bez smaku
• nie plami
• rozpuszczalny w wodzie
 • wegański

Substancja czynna:
Bioaktywny arabinogalaktan działa 
przeciwutleniająco i wspomaga ruchliwość 
 plemników.

Uwaga:
W przypadku infekcji lub urazu pochwy nie należy 
stosować produktu. Po zabiegach chirurgicznych 
należy skonsultować się z lekarzem przed zastoso-
waniem żelu dopochwowego Prefert®.

pomaga 

w zajściu 

w ciążę


