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PEARLY mały komputer cyklu przeznaczony do
antykoncepcji
 

Cena: 1 280,00 PLN

Opis słownikowy

Producent VALLEY ELECTRONICS

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis 

Pearly to komputer cyklu przeznaczony do antykoncepcji, charakteryzujący się skutecznością na poziomie 99,36% potwierdzoną
badaniami klinicznymi. Nazywany potocznie małym komputerem cyklu, Pearly jest najmniejszym spośród dostępnych modeli
komputerów cyklu, jednakże jest równie skuteczny co Lady-Comp i Baby-Comp i także posiada wprowadzoną bazę danych ponad
miliona cykli kobiet. Dzięki temu prezycyjnie wyznacza dni płodne, niepłodne oraz owulację.

Pearly zapewnia przyjazną kobiecie, wygodną i ekologiczną antykoncepcję, współdziałającą z kobiecym cyklem i nie wywołującą
żadnych skutków ubocznych.

Wbudowana bateria nie wymagająca ładowania, niepodświetlany wyświetlacz oraz nieco inna konstrukcja Pearly w porównaniu do
pozostałych komputerów cyklu, umożliwiły uzyskanie tak atrakcyjniej przystępnej ceny produktu, przy zachowaniu takiej samej
skuteczności. Niewielkie rozmiary komputera cyklu oraz brak konieczności ładowania sprawia, że jest on doskonałym rozwiązaniem dla
kobiet, które dużo i często podróżują.

Pearly to zdrowa i skuteczna antykoncepcja dla każdej kobiety.

 

Pearly

Mały komputer cyklu przeznaczony do antykoncepcji.

Skuteczność 99,3 %
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Baza danych o ponad 1 milionie cykli kobiet

Brak skutków ubocznych  

 

Cechy Pearly  

Dokładne wyznaczanie dni płodnych i nie płodnych oraz owulacji

Szybki pomiar - ok. 30-40 sekund

Dokładność sensora - 0,01 °C

Pamięć wszystkich wykonanych pomiarów

Możliwość uzyskania wydruku danych z 99 dni wstecz

Budzik

Limit na wykonanie pomiaru - 6 godzin

Prognoza płodności na kolejne 6 dni

Informuje o prawdopodobnej ciąży po 15 dniach, po 18 dniach potwierdza ciążę

Wbudowana bateria o żywotności 2-3 lat (wymienialna)

Wyświetlacz LCD, niepodświetlany

Żywotność ponad 10 lat

Małe wymiary 7x10 cm

Waga 52 g  

 

Paczka zawiera  

Pearly

Pokrowiec

Gwarancja na 2 lata

Serwis

Instrukcje w języku polskim

Broszurki

Bezpłatna dostawa na terenie kraju
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