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FERTI·LILY kubeczek wspomagający zapłodnienie x1 sztuka
 

Cena: 121,38 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Salveo

Postać kubeczek

Typ produktu wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Kubeczek FERTI·LILY jest miękki, wygodny i łatwy w aplikacji. Umieszcza się go w pochwie po stosunku zakończonym ejakulacją, co
utrzymuje nasienie blisko szyjki macicy, w środowisku śluzu szyjkowego. Badania kliniczne potwierdzają, że Kubeczek FERTI·LILY
zwiększa szanse na zajście w ciążę o 48%.

W ten sposób, więcej plemników przeżyje i więcej z nich dotrze do wnętrza macicy. Im więcej plemników dostanie się do macicy, tym
większa szansa, że jeden z nich znajdzie się we wnętrzu jajeczka, co zwiększy prawdopodobieństwo zapłodnienia.

Pomaga zajść w ciążę bez procedur medycznych

Dzięki FERTI·LILY, Twoje szanse na ciążę wzrastają 1,5 – krotnie. Dzięki Kubeczkowi FERTI·LILY starania o dziecko pozostają intymnym
momentem, bez lekarzy i procedur medycznych.

Więcej nasienia w pobliżu szyjki macicy

Kubeczek FERTI·LILY dostarcza większą ilość nasienia do szyjki macicy, a tym samym zwiększa szansę na zapłodnienie.

Komfortowy i łatwy w użyciu

Kubeczek FERTI·LILY można stosować w każdych warunkach. Możesz przechowywać go w pobliżu łóżka, w załączonym bawełnianym
woreczku i zaaplikować bezpośrednio po zbliżeniu, a potem normalnie wstać i robić to, co zwykle. Kubeczek jest miękki, komfortowy w
użyciu, a jego stosowanie nie zakłóca intymnych chwil.
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Wykonany w 100% z silikonu medycznego

Kubeczek FERTI·LILY jest wykonany w 100% z silikonu medycznego. Kubeczek jest elastyczny, trwały, biodegradowalny i bezpieczny w
aplikacji.

Naturalny, bezpieczny, nie zawiera hormonów

Kubeczek FERTI·LILY zwiększa szanse na zajście w ciążę bez dodatkowego ryzyka. Wspiera poczęcie w warunkach naturalnych. Bez
hormonów i inwazyjnych procedur.

Wielokrotnego użytku aż do 6 cykli

W przeciwieństwie do produktów jednorazowego użytku, Kubeczka FERTI·LILY możesz używać wielokrotnie w okresie do 6 cykli.
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