Markkinoiden tehokkain
lantionpohjan lihasten
vahvistaja miehille!

Nopea ja tehokas
apu virtsankarkailuun!

www.tenslaite.fi

Perfect PFE Men

Perfect PFE sopii
sinulle, joka
- haluat vahvistaa lantionpohjan
lihaksiasi helposti ja tehokkaasti
- kärsit virtsankarkailusta tai haluat
ennaltaehkäistä sitä

Perfect PFE laitteen
käytön edut:
– Lantionpohjan lihasten jumppa
voidaan tehdä kotona oman
aikataulun mukaisesti.
– Lääkkeetön hoito ilman
sivuvaikutuksia.
– Turvallinen ja helppokäyttöinen.

- haluat lisätä nautintoa
seksuaalisessa kanssakäymisessä

– Valmiit ohjelmat vastaavat
erilaisiin tarpeisiin.

- kärsit ulosteinkontinenssista

– Saattaa parantaa seksuaalista
kanssakäymistä vahvistamalla
lantionpohjaa.

- kärsit kroonisesta eturauhastulehduksesta
- haluat vahvistaa erektiota tai hoitaa
erektiohäiriötä

Suositeltu hoito
-ohjelma:
– Hoito kestää vain 20 minuuttia
päivässä, joten se on helppoa
sisällyttää arkirutiineihin. Voit katsoa
samalla televisiota, lukea vuoteessa
tai vain rentoutua.
– Hoitoa suositellaan jatkettavan
12 viikon ajan, mutta monet
saavat merkittäviä tuloksia jo
3–4 viikossa.
– Varsinaisen hoitojakson jälkeen
tulisi käyttää TONE-ohjelmaa
20 minuutin ajan kerran viikossa
lantionpohjan lihaskunnon
ylläpitämiseksi.

“Lantionpohjan lihasten harjoittamista pidetään parhaana
tapana ehkäistä ja hoitaa inkontinenssiongelmia ja
lantionpohjan heikkoutta. Lisäksi lantionpohjan lihasten
vahvistamisella voidaan hoitaa erektiohäiriöitä.”

“Monet saavat merkittäviä
tuloksia jo 3–4 viikossa.”

Perfect PFE -laite aktivoi lantionpohjan lihaksia anaalielektrodin tai ihoelektrodien
kautta välittyvällä hellävaraisella stimulaatiolla, joka harjoittaa lantionpohjan
lihaksia ja auttaa käyttäjää saamaan nämä lihakset hallintaansa. Laitteen avulla
lantionpohjan lihasten jumppa on erittäin tehokasta ja nopeaa.

Perfect PFE -laitteen
keskeisimmät ominaisuudet:

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ:

– Kevyt ja virtaviivainen
sinulle,
joka laite on

– 1 x Perfect PFE MEN -laite
– 1 x anaalielektrodi X-PR13
– 1 x 4 kpl pakkaus itsekiinnittyviä

helppo käyttää

lihaksiasi
helposti ja tehokkaasti
– Neljä esiasetettua
ohjelmaa
lantionpohjan vahvistamiseen
ohjelma lantiontai haluat
-sekä
kärsityksi
virtsankarkailusta
alueen kipujensitä
hoitoon
ennaltaehkäistä

elektrodeja, E-CM5050
– 1 x elektrodijohto (L-CPT)
– 2 x AA-paristot
– 1 x miehille suunnatut käyttöohjeet
– 1 x säilytyspussi

– Hellävarainen ja miellyttävä
stimulaatio, impulssien
voimakkuus säädettävissä
tarkasti
– Laite sammuu 20 minuutin
jälkeen sen varmistamiseksi,
ettei lantionpohjan lihaksia
ylirasiteta
– Laitteen mukana toimitetaan
erikoisvalmisteinen,
helppokäyttöinen anaalielektrodi
sekä ihoelektrodit.

Lue lisää laitteen toiminnasta osoitteesta
www.tenslaite.fi/perfect-pfe-men

Yhdessä PFE Men -laitteen kanssa
suosittelemme käytettäväksi
Go Gel-liukuvoidetta miellyttävämmän
stimulaation aikaansaamiseksi.

www.tenslaite.fi

sinulle, joka

Lisätietoja.
Lisää tietoa saat osoitteesta www.tenslaite.fi.
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