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CYCLOTEST myWay komputer cyklu 1 sztuka
 

Cena: 1 354,00 PLN

Opis słownikowy

Producent AMED

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

OpisCyclotest myWay - tryb Antykoncepcja Bez Hormonów - Komputer cyklu Nowej Generacji

Cyclotest myWay - tryb Antykoncepcja Bez Hormonów jest Wyrobem Medycznym Bezpiecznym - Skutecznym - Wykonanym z
Najwyższej Jakości Surowców

Naturalna Antykoncepcja z Cyclotest myWay bez żadnych skutków ubocznych.Skuteczność 99,7 %Najlepsze na rynku komputery cyklu
wg Niemieckiego Towarzystwa Ginekologiczno-PołożniczegoDodatkowe funkcje dostępne TYLKO w Cyclotest® myWay /tryb
Antykoncepcja Bez Hormonów i tryb Planowanie dziecka/ , min. indeks BMI, PMS, zaburzenia cyklu, planner urodzin i wiele innychMenu i
instrukcja w j. polskimGwarancja producenta 3 lataGwarancja jakości „Made in Germany”Wymienna bateria wielokrotnego
ładowaniaNowoczesny dotykowy ekran z elastyczną końcówką, w zestawie port USB i oprogramowanie na PCMaksymalna skuteczność
poprzez podwójne sprawdzanieCyclotest myWay jest komputerem cyklu nowej generacji, który wyznacza dni, kiedy istnieje ryzyko
zajścia w ciążę. Dni te wyznaczane są indywidualnie dla Twojego cyklu miesięcznego. Skuteczność działania cyclotest myWay wynosi
99,7% wg Niemieckiego Towarzystwa Ginekologiczno-Położniczego.* (Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e. V.: Leit-
linien, Empfehlungen, Stellungnahmen. 2004. (German Association for Gynaecology and Obstetrics: Guidelines, Recommendations,
Opinions. 2004.)Cyclotest myWay precyzyjnie wyznacza dni płodne i niepłodne w cyklu menstruacyjnym na podstawie pomiarów
podstawowej temperatury ciała zaraz po przebudzeniu, przed wstaniem z łóżka. Opcjonalnie istnieje możliwość wprowadzenia
informacji o drugim wskaźniku płodności tj. śluzie płodnym, szyjce macicy, lub skoku hormonu LH, co jest wyjątkową funkcją dla
komputerów cyklu.Cyclotest myWay – naturalna i skuteczna antykoncepcjaTwój status płodności na dzień bieżący oraz na następne dni
jest widoczny od razu na wyświetlaczu i pozwala na dobranie odpowiedniej metody antykoncepcji. Na przykład w dni płodne możesz
zdecydować się na użycie dodatkowej metody antykoncepcji bez hormonów lub zachować wstrzemięźliwość seksualną. Cyclotest
myWay zapewnia antykoncepcję naturalną, bezpieczną i całkowicie bez hormonów, dostosowuje się całkowicie do potrzeb
użytkowniczki i jest bardzo skuteczny. Cyclotest myWay to produkt medyczny.Cyclotest myWay jest cyfrowym kalkulatorem płodności,
który dostosowuje się do Twoich indywidualnych potrzeb, rytmu dnia i życia: umożliwia wprowadzanie wielu istotnych informacji, które
mogą mieć wpływ na twój aktualny status płodności takich jak: choroba, impreza, duże spożycie alkoholu, podróż, stres i inne czynniki
wpływające na precyzję prognozy płodności.Nowoczesny design w połączeniu z wieloma użytecznymi funkcjami np. wskazówkami jak
dbać o skórę lub jaki jest Twój indeks BMI sprawia, że komputer spełnia potrzeby kobiet w zakresie pielęgnacji i dbania o zdrowie, co
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czyni go wyjątkowym.Stosując Cyclotest myWay nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztówStosując Cyclotest myWay masz
wszystko, co potrzebujesz. Nie ma żadnych dodatkowych kosztów, np. kupowania pasków testowych jak w przypadku komputerów
mierzących poziom hormonów.Cyclotest myWay jest łatwy w obsłudzeCyclotest myWay został skonstruowany po to, aby zaoferować
kobietom wiarygodną i skuteczną oraz łatwą w użyciu alternatywę antykoncepcyjną. Cyclotest myWay wykorzystuje twoją temperaturę
ciała jako podstawę do wyznaczenia twoich indywidualnych ryzykownych dni płodnych, kiedy mogłabyś zajść w ciążę. Stosując w
niektóre dni w cyklu Cyclotest myWay, mierzysz swoją temperaturę ciała rano zaraz po przebudzeniu, ale jeszcze leżąc w łóżku.
Bezpośrednio po pomiarze, twój aktualny status płodności wyświetla się na monitorze: niepłodny lub płodny. W wyznaczone dni płodne
powinnaś zastosować dodatkowe środki antykoncepcyjne, jeśli chcesz uniknąć ciąży.Cyclotest myWay – antykoncepcja tylko wtedy,
gdy koniecznaPodstawową funkcją komputerów cyklu Cyclotest jest wyznaczanie dni płodnych i niepłodnych w cyklu miesięcznym i
dopasowanie się do Twoich indywidualnych potrzeb i Twojego cyklu. Proces ten odbywa się poprzez ocenę sygnałów wysyłanych przez
kobiecy organizm w trakcie owulacji. Interpretowanie temperatury ciała, która musi zostać zmierzona każdego ranka przed wstaniem z
łóżka, za pomocą zintegrowanego czujnika jest podstawą tej metody. Proces ten jest odzwierciedleniem głównych założeń metody
objawowo-termicznej. Urządzenia te zostały zaprojektowane, aby wspierać kobiety na różnych etapach ich życia. W okresie, gdy kobieta
nie chce zajść w ciążę, Cyclotest myWay wyznacza fazy w cyklu miesięcznym, w których występuje ryzyko zajścia w ciążę.Cyclotest
myWay - nowoczesność i skutecznośćJeśli zdecydujesz się na Cyclotest myWay, wszystkie Twoje potrzeby zostaną zaspokojone.
Komputer cyklu posiada w zestawie czujnik do mierzenia temperatury, a także algorytm na podstawie, którego dokonywany jest proces
ewaluacji danych. Wszystkie wyniki są pokazane na wyświetlaczu i mogą zostać przeniesione na komputer stacjonarny, za pomocą
oprogramowania Cyclotest mySoftware.
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