Markkinoiden tehokkain
lantionpohjan lihasten
vahvistaja!

Nopea ja tehokas
apu virtsankarkailuun!

www.tenslaite.fi

PERFECT PFE
Perfect PFE Woman

Woman

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

Perfect PFE laitteen
käytön edut:
– Lantionpohjan lihasten jumppa
voidaan tehdä kotona oman
aikataulun mukaisesti.
– Lääkkeetön hoito ilman
sivuvaikutuksia.
– Turvallinen ja helppokäyttöinen.
– Valmiit ohjelmat vastaavat
erilaisiin tarpeisiin.
– Saattaa poistaa leikkaushoidon
tarpeen.
– Saattaa parantaa seksuaalista
kanssakäymistä vahvistamalla
lantionpohjaa.

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 naiset
saavat merkittäviä tuloksia jo
3–4 viikossa.
– Varsinaisen hoitojakson jälkeen
tulisi käyttää TONE-ohjelmaa
20 minuutin ajan kerran viikossa
lantionpohjan lihaskunnon
ylläpitämiseksi.

Virtsankarkailu ei ole vanhenemisen väistämätön seuraus,
eikä sitä tulisi pitää normaalina myöskään synnytyksen jälkeen.
On täysin mahdollista hoitaa itse virtsankarkailua sen sijaan,
että ”hoidetaan” sen oireita erilaisilla suojilla.

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

Perfect PFE -laite aktivoi lantionpohjan lihaksia emätinelektrodin 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:

”Voin lämpimästi suositella Perfect PFE laitetta
erityisesti kaikille niille, joiden on ollut
aikaisemmin vaikeaa aloittaa lantionpohjan
lihasten harjoittaminen. Tämän helpommaksi
se ei enää tule ja oman kokemukseni
perusteella tuloskin on taattu.” - Poikien Äidit blogi

– kevyt ja virtaviivainen
sinulle,
joka laite on
helppo käyttää

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

”Suosittelen tätä tuotetta erittäin lämpimästi
jokaiselle vähäisestäkin virtsankarkailusta
kärsivälle. Vaikka tiesinkin TENS-laitteiden
toimivuuden aiemmasta kokemuksestani
niin tämä odotuksiinikin nähden oli vielä
jopa positiivisempi kokemus!” - Mira

– hellävarainen ja miellyttävä
stimulaatio, impulssien
voimakkuus säädettävissä
tarkasti
– laite sammuu 20 minuutin
jälkeen sen varmistamiseksi,
ettei lantionpohjan lihaksia
ylirasiteta
– laitteen mukana toimitetaan
erikoisvalmisteinen,
helppokäyttöinen elektrodi

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

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

”Laite kannattaa ehdottomasti hankkia! Koin
olevani motivoituneempi harjoittamaan
lantionpohjan lihaksia laitteen kanssa ja
nämä kaksi yhdistettynä tehoavat. Huomasin
itse lantionpohjan lihasten voimassa suurta
eroa jo parin viikon harjoittelun jälkeen.” - Maria

Voit lukea lisää asiakkaidemme
käyttökokemuksia laitteen
toiminnasta verkkosivuiltamme
osoitteesta
www.tenslaite.fi/kokemuksia

sinulle, joka

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