
PERFECT PFE WomanMarknadens mest
effektiva förstärkare av 

bäckenbottenmusklerna!

Snabb och effektiv hjälp
mot urinläckage!

www.tenscare.se

Perfect PFE Woman



Perfect PFE passar 
dig som

– vill stärka bäckenbottenmusklerna
  lätt och e�ektivt 

– lider av urininkontinens eller 
  vill förebygga den

Nyttan med att använda 
Perfect PFE:
– träning av bäckenbottenmusklerna
   kan göras hemma när det passar
   dig bäst

– läkemedelsfri behandling 
   utan biverkningar          

– trygg och enkel att använda

– färdiga program 
   för olika behov

– kan utesluta behovet för 
   kirurgiska ingrepp   

– genom att stärka bäckenbotten
   kan njutning öka vid samlag 
      

Rekommenderad
behandling:
Behandlingen tar bara 20 minuter 
per dag, så du kan enkelt inkludera 
den i dina dagliga rutiner. Du kan 
samtidigt se på tv, läsa i sängen eller 
bara koppla av.

   

   Behandlingen rekommenderas att 
   fortsätta i 12 veckor, men många
   kvinnor får goda resultat redan 
   efter 3–4 veckor.

                

      För att bibehålla styrkan i bäcken-botten
   musklerna efter behandlingsperioden,
   ska TONE-programmet användas i 
   20 minuter en gång i veckan.
   

”Många kvinnor får märkbara 
resultat redan efter 3-4 veckor.”

– vill öka njutningen i det 
  sexuella samlivet  

   Åldrande behöver inte leda till urininkontinens och det ska inte
   heller anses vara nödvändigt efter förlossning. Det är fullt
   möjligt att behandla urinläckage och urininkontinens 
   istället för att hantera symtomen med olika skydd.

Perfect PFE -apparatens vaginala elektrod aktiverar bäckenbottenmusklerna 
genom mild stimulering. Detta tränar bäckenbottenmusklerna och hjälper 
användaren att få kontroll över dessa muskler. Med hjälp av apparaten 
är träningen av bäckenbottenmusklerna mycket e�ektivt och snabbt. 

 



sinulle, joka

lihaksiasi helposti ja tehokkaasti

   - kärsit virtsankarkailusta tai halu
   ennaltaehkäistä sitä

Perfect PFE apparatens 
viktigaste egenskaper:

– enkla kontroller och en diskret
   apparat som är lätt att använda
   
– fyra förinställda program för att 
   stärka bäckenbottenmusklerna 
   samt ett program för behandling 
   av smärta i bäckenet 

– mild och behaglig stimulans,
   noggrann reglering 
   av impulser
 

   
– apparaten stängs av efter 
   20 minuter för att undvika 
   överansträngning av 
   bäckenbotten   

– apparaten medföljs av en 
   specialtillverkad elektrod 
   som är enkel att använda
       

Vi rekommenderar att använda 
glidmedlet Go Gel tillsammans 
med Perfect PFE Woman för en
mer behaglig stimulering.

Flera användarerfarenheter om 
att använda Perfect PFE Woman

hittar du på våra webbsidor 

”Jag är så tacksam för att jag fått testa 
 produkten och kommer fortsätta använda
 den mycket framöver för att bibehålla 
 mina starka muskler. Oftast ska man
 kanske backa när något låter för bra för att
 vara sant, men inte här.”
 

- Bloggen Göteborgsmamman 

”Jag har nu kört med den här manicken i tre 
  månader och har märkt en klar förbättring. 
 Jag har haft problem med att jag läckt urin då 
 jag sprungit och hoppat studsmatta och varit 
aktiv överlag. Jag har inte haft någon incident 
när  jag sprungit på gymmet och det känns som 
det gjorde innan där nere nu, innan jag födde barn. 
Vilket är väldigt skönt, för det är inte så kul att 
behöva läcka urin när man är aktiv. Så den här 
prylen kommer jag att fortsätta med. 
Super bra faktiskt!”  - Livsstilsbloggaren Linda So�e Olsson

”Jag är nu uppe i snart max och jag känner
 faktiskt en otrolig skillnad. Svårt att beskriva 
 exakta känslan men jag tycker det känns ’tightare’. 
 Jag �ck även ett ordentligt kvitto på att det fungerat
 när jag var på återbesök till gyn för undersökning.
 Hon tyckte det var en helt otrolig skillnad från att
 jag var där senast. Så fungerar 
 – det gör den verkligen!” -Digital in�uencer Sanna Cygler 

Läs mera om apparatens funktioner på adressen
www.tenscare.se/perfect-pfe-woman

 

www.tenscare.se/erfarenheter
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Mera information.

Nordic 
Medgroup

Momsreg.nr SE502080128701

Mera information hittar du på adressen www.tenscare.se.

info@tenscare.se

Organisationsnummer 2426687- 4
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