
P
R

EF
ER

T 
| 1

5.
05

.2
02

0

ג'ל וגינאלי 

מסייע לך 

להרות 

תכולה:

האריזה מכילה 8 שפופרות עם מוליך. בכל שפופרת 4 מ"ל ג'ל.
תכולת האריזה מתאימה ל-4-8 מחזורי ביוץ. 

ללא פראבנים, ללא הורמונים, ללא חומרים משמרים.

רכיבים:

מים מזוקקים, נתרן כלורי, סודיום פוספט, אשלגן פוספט, 
  Arabinogalactan, Polyhexanide, Hydroxyethylcellulose

.(dimeticone) ללא פראבנים או סיליקון

לאחר השימוש: 

יש להשליך את השפופרת הריקה לפח.

ג'ל סיכוך טבעי המסייע להרות

Medical Device
Made in Germany
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נטול פראבנים,

הורמונים

וחומרים משמרים

 

תכונות:

• נטול סיליקון ופארבנים

• נטול טעם וריח

• נטול צבע (המוצר הינו שקוף)

• אינו גורם לגירוי

• מסיס במים

pH – 7.0-7 •

• אוסמוטיות mOsmol / kg – 315י(260 – 370)

mPa.s 2500-7000 צמיגות •

  Prefert®-לאחר ניתוח וגינאלי, לפני השימוש ב

יש להיוועץ עם הרופא המטפל שלך. 

 Prefert®  מומלץ לא להשתמש בג'ל הנרתיקי

אם יש לך זיהום ואגינלי פעיל.

למי מיועד השימוש ב-®Prefert: נשים המנסות להרות

®Prefert הינו ג'ל סיכוך טבעי המסייע בכניסה להריון 
באופן טבעי. המוצר מתאים לכל הנשים המנסות להרות. 

כמו כן הג'ל מסייע לנשים הסובלות מיובש נרתיקי. 

מומחים מעריכים כי 20%-25% מן המקרים בהם זוגות 

חווים קושי בכניסה להריון נובעים מסביבה חומצית 

בנרתיק הפוגעת בתאי הזרע. ®Prefert מייצר סביבה 

בסיסית בנרתיק, עם חומציות ותנאים הדומים למצב 

הטבעי בנרתיק בימי שיא הפוריות של האישה. הג'ל יוצר 

סביבה אידיאלית לשרידות תאי הזרע ומשפר את תנועתם. 

היות והג'ל מחקה את ההפרשות הטבעיות של הגוף, הוא 

מקל גם על יובש בנרתיק.

ג'ל סיכוך טבעי המסייע להרות
מנגנון הפעולה:

®Prefert הינו ג'ל סיכוך טבעי ונח ולשימוש.
• מסייע לפוריות טבעית.

• מקנה סביבה אידאלית ותנאים אופטימליים עבור תאי הזרע.

• מייצר רמת חומציות המתאימה לקליטת הריון באופן טבעי.

• בעל תכונות אוסמוטיות המגדילות את מרחב התמרון של תאי 

הזרע ומגבירות את סיכוייהם להגיע לביצית.

•  ®Prefert מכיל Arabinogalactan,  מולקולה רב-סוכרית 
 .(Wood Larch) טבעית, נוגדת חמצון המופקת מעץ הארזית

•  ®Prefert ג'ל מגן על תאי הזרע ועוזר להם לשמור על חיוניותם.

אופן השימוש:

יש להחדיר ג'ל נרתיקי ®Prefert ישירות לנרתיק בעזרת המוליך 
המחובר לכל שפופרת לפני קיום יחסי מין. הג'ל  ®Prefert אינו 

מורגש ומאפשר לקיים יחסי מין בהנאה וללא כאבים בעת ניסיון 
להרות.

תופעות לוואי:
®Prefert ג'ל הינו מוצר טבעי ללא תופעות לוואי. במידה וקיימת 

בעיה בעת השימוש ב- ®Prefert ג'ל, מומלץ להפסיק את השימוש 
בו ולהיוועץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.

ג'ל וגינאלי 


