אין הבטחה לכניסה להריון בעת השימוש בג'ל הפוריות
אל תשתמשי בג'ל הפוריות אם את אלרגית לכל אחד מן הרכיבים שצוינו.
אין להשתמש בג'ל הפוריות יחד עם מוצרים אחרים המיועדים לנרתיק.
אופן השימוש בג'ל?

הוראות שימוש

ג'ל פוריות
ג'ל הפוריות הוא ג'ל שקוף עם חומצה היאלורונית ,המיטיבה את מאזן הלחות הטבעית של
הנרתיק .החומצה היאלורונית משפרת את כושר התנועה של הזרע ,והיא מהווה רכיב פיזיולוגי
של איברי הרבייה של הגבר ושל האישה כאחד .תנאים אלה מעניקים לזרע תנאים מושלמים
בימי הפריון של האישה.






הוציאי את ערכת ההחדרה מעטיפת המגן שלה
הסירי את המכסה על ידי סיבוב קל
החדירי את הקצה החשוף של מתקן ההחדרה לנרתיק ,עדיף במצב שכיבה
לחצי לשימוש בכל תכולת הג'ל הקיימת בערכת ההחדרה ,הרחיקי אותה והטילי אותה לאשפה.
25 ° C

בנוסף ,פותח ג'ל הפוריות למען נשים הסובלות מיובש בנרתיק ואשר אינן מסוגלות להסדיר את
רמות הלחות באופן טבעי בעקבות מספר סיבות כגון גיל ,מצבי לחץ ומצב בריאותי כללי.
תסמינים אלה צצים כתוצאה מנסיבות שונות ,במיוחד במצבי לחץ נפשי.
מתי משתמשים בג'ל הפוריות?

1253

ידעת שגברים הם הסיבה ל 40-50%-מבעיות ההיריון ,בעיקר עקב ספירת זרע נמוכה?
 SpermCheck® Fertilityהוא ערכה לבדיקה מהירה לשימוש ביתי המיועדת לאבחן את
ריכוז תאי הזרע בזרעו של הגבר .בדיקה פשוטה זו תאפשר לך לדעת תוך דקות האם ספירת
הזרע שלך היא בגבולות הנורמה.

ג'ל הלחות מעניק לחות והוא משמש כחומר סיכה ,במיוחד בתקופת הפריון כאשר אין
להשתמש בחומרי סיכה אחרים .חומרי סיכה רגילים רבים משמשים גם כקוטלי זרע ולכן הם
אינם מתאימים לאישה המנסה להרות.
ערכת ההחדרה היא נוחה לשימוש ואפשר לקחת אותה בדיסקרטיות בתיק יד .כל ערכה
אטומה בעטיפת מגן השומרת על ההיגיינה שלה בכל עת.

 SpermCheck® Fertilityהיא בדיקת ביתית מהירה שתתן לך תוצאה חיובית
(ספירת זרע רגילה) או שלילית (ספירת זרע נמוכה).

באיזו תדירות אפשר להשתמש בג'ל הפוריות?

קנה מוצר  SpermCheck® Fertilityהיום וחסוך זמן ואי נעימות!

בגלל הנוסחה העדינה במיוחד והטבעית שלו אפשר להשתמש בג'ל הפוריות מדי יום.

הדור הבא של בדיקת הפוריות כבר כאן!

מה עוד חשוב לדעת כאשר משתמשים בג'ל הפוריות?

SpermCheck
FERTILITY

יש לקיים את הקשר המיני המתוכנן תוך  15דקות מרגע השימוש בג'ל.
ג'ל הפוריות אינו מכיל כל הורמונים .פני לייעוץ אצל רופא אם ההיריון לא התרחש תוך 12
חודשים בקרב בנות גילאים עד  35שנה ותוך  6חודשים בקרב נשים מעל גיל  35שנה.






דיוק של יותר מ98%-
נוח ודיסקרטי
מחיר שווה לכל נפש
מהיר – תוצאות תוך  10דקות

מוצרים רפואיים בע"מ
ת.ד ,10186 .תל-אביב 61101
טלwww.rimipharm.co.il 03-6483635 :
יצרןMedena AG, Switzerland :
מאדאנה  ,AGשוויץ
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