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Hamile Kalabilmek için En Doğal Destek 
 
Hamile kalmak dünyadaki en doğal şey olabilir. Ama bazen sabırla beklemek gerekir. Hemen hamile 
kalmak, sayısız faktöre bağlıdır. Bu faktörlerden biri ise, kadında yumurtlama dönemlerinde vajina pH 
değeridir. Prefert Vajinal Jel, vajinal pH’ ı nötralize ederek, hamile kalabilmek için yardımcı olur. 
 

Rahat ve Doğal Hamilelik 
 
Prefert Vajinal Jel, doğal hamilelik için vajinal pH' ın anahtar rol oynadığı anlayışına dayanır. Spermlerin 
epididimden, kadın yumurtalarına kadar olan yolculuklarını başarıyla tamamlayabilmesi, nötr ile hafif 
alkali bir ortama bağımlıdır. Spermler asidik ortamda hareketsiz hale gelir ve ölürler. Bir kadının vajinal 
pH değeri adet döngüsünün çoğunda enfeksiyonların önlenmesi için asidiktir. ( 4-4,5 pH ) Sadece 
yumurtlama dönemlerinde vajinal 7-7.5 pH değerine ulaşır ve böylece spermlerin yumurtaya olan 
yolculuklarını yapmak için ideal koşulları sunar. Bu sofistike mekanizmada küçük değişiklikler bile bir 
kadının doğal verimliliğini bozabilir. Uzmanlar, bir bebek için uğraşan çiftlerin % 20-25' inde, asidik bir 
pH' ın sorumlu olabileceğini düşünüyor. 
 
Prefert Vajinal Jel, karaçam ağacından elde edilen spermi koruyan ve onları uzun süre hayatta tutmaya 
yardımcı olan bir antioksidan olan doğal arabinogalaktan bitki şekeri içerir. 7.2 pH değeri sayesinde, 
kadının ovulasyon günlerinde vajinal pH değerini optimize eder. Ozmotik özellikleri, spermlere  
maksimum hareket özgürlüğünü garanti eder. Klinik in-vitro çalışmalar, Arabinogalaktan bitki şekerinin 
doğurganlığı artıran özellikleri doğrulamaktadır. 
 
Prefert Vajinal Jel parabenler ve silikon yağı (dimetikon) içermez. Ayrıca, kokusuz, tatsız, leke yapmaz 
ve suda çözünür. Cinsel ilişkiden önce  aplikatör kullanılarak Prepert Vajinal Jel, vajina içine uygulanır. 
Vajinanın doğal sekresyonlarına bağlanır ve cinsel ilişki sırasında doğal bir nemlendirme sağlar. Bir 
paket, her biri 6 ml içeren 4 adet hijyenik olarak yalıtılmış tek kullanımlık enjektör ve 1 adet 
aplikatörden oluşur. Bu 4 uygulama bir yumurtlama dönemi için yeterlidir.  
 
Daha fazla bilgi almak için www.prefert.com.tr web sitemizi ziyaret ediniz. 
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