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Vi är ett solvent familjeföretag grundat år 2011 och specialiserad 
på import och försäljning av medicinska apparater. Vår avsikt är 
att erbjuda kunder alternativ för att äta läkemedel och på detta sätt 
förbättra våra kunders livskvalitet.

Vår produktleverantör TensCare LTD är Europas ledande tillverkare
av TENS-apparater. TensCare tillverkar högkvalitativ och noggrant 
testade apparater. TensCare-apparaternas prestanda har bevisats 
genom praktisk användning i 25 år.

Alla våra produkter är CE-märkta och vårt sortiment är noga utvald
och följer våra kvalitetsstandarder. Vi kan garantera våra produkters
tillförlitlighet och vi erbjuder alla produkter 2 års garanti. Våra apparater
tillämpar sig även för professionellt bruk inom hälso- och sjukvården.

Information om vårt företag.



Nailit

Laserenhet av ny generation 
för att behandla svampskadade 
naglars ytliga besvär. 

APPARATENS VIKTIGASTE EGENSKAPER

– trygg och e�ektiv
– lätt att använda hemma
– passar för naglar på �ngrar och tår
– förbättrar utseendet av naglar
– inga smärtor eller biverkningar
– sju minuters behandling per dag



Perfect MamaTENS

E�ektiv och trygg smärtlindring under 
graviditet och förlossning. Passar även 
till smärtor efter förlossningen. 
Rekommenderas av barnmorskor. 

APPARATENS VIKTIGASTE EGENSKAPER

– lättanvänd 
– trygg för både modern och barnet
– modern kan själv kontrollera 
   smärtlindringen
– BOOST-knappen underlättar 
    sammandragningarna
– tre förinställda program 
– 60 stegs intensitetskontroll 
– tydlig skärm med bakgrundsbelysning



Perfect TENS

– värk i axlarna
– spänningshuvudvärk och migrän
– nack-, axel- och ryggsmärtor
– knäsmärtor
– höft- och bäckensmärtor
– artros och ledgångsreumatism

APPARATENS VIKTIGASTE EGENSKAPER
– e�ektiv och trygg
– åtta förinställda program för olika behov 
– manuella program
– behandlingens styrka kan regleras
– mild stimulering

Lämpar sig för att lindra olika 
smärttillstånd. Med apparaten kan 
behandlas till exempel



Ova Plus

Ett e�ektivt och naturligt
sätt att lindra mensvärk 
och endometrios.

APPARATENS VIKTIGASTE EGENSKAPER

– icke-medicinsk smärtlindring
– trygg
– noggrant testad 
– lättanvänd
– inga biverkningar
– liten och lätt att ta med sig
– apparaten har ett laddningsbart batteri



Perfect PFE Men

E�ektiv behandling av urininkontinens, 
erektil dysfunktion, avföringsinkontinens 
och stärkning av bäckenbottenmuskler 
hos män.

APPARATENS VIKTIGASTE EGENSKAPER

– lättanvänd
– läkemedelsfri behandling utan
   biverkningar
– 20 minuters behandling per dag
– behandlingsperiod på 12 veckor
– fem förinställda program för olika behov
– mild och behaglig stimulering
– kan stärka erektionsförmågan



Perfect PFE Woman

E�ektiv behandling av urininkontinens 
hos kvinnor och förstärkning av 
bäckenbottenmuskler. Med apparaten 
kan även bäckensmärta behandlas.

APPARATENS VIKTIGASTE EGENSKAPER

– lättanvänd
– läkemedelsfri behandling utan 
   biverkningar
– 20 minuters behandling per dag 
– behandlingsperiod på 12 veckor
– fem förinställda program för olika behov
– mild och behaglig stimulering
– rekommenderas av fysioterapeuter
– kan utesluta behovet av kirurgiska ingrepp



Kegel Toner

Till behandling av kvinnors 
ansträngningsinkontinens och 
för att stärka bäckenbottenmuskler 
speciellt efter förlossning. 

APPARATENS VIKTIGASTE EGENSKAPER

– Läkemedelsfri behandling utan bie�ekter
– Stärker bäckenbotten
– Förebygger och behandlar urinläckage
– Trygg och lättanvänd
– Två förinställda program
– 20 minuters behandling per dag
– 12 veckors behandlingsperiod
– Behandlingen rekommenderas 
    av fysioterapeuter



Sure Pro

Mångsidig och e�ektiv 
bäckenbottentränare till 
professionellt och hemmabruk. 

APPARATENS VIKTIGASTE EGENSKAPER

– Lämpar sig speciellt väl för 
   professionellt bruk
– 12 förinställda och tre manuella program
– Lättanvänd och e�ektiv
– Lämpar sig för behandling av olika 
   inkontinenstyper och besvär
– Kan användas med vaginal- och 
   analelektrod eller hudelektroder



Tilläggsutrustning:

All tilläggsutrustning hittar du på adressen www.tenscare.se/shop/

HudelektroderGel och fuktgivande vagitorier

Kompatibla med alla 
TENS-apparaterna. 

Vi rekommenderar användning av
 gel och vagitorier med apparaterna 
Perfect PFE, Kegel Toner och Sure Pro.

Vaginal- och analelektroder

Kompatibla med 
apparaterna Perfect PFE, 
Kegel Toner och Sure Pro.



Du hittar alla produkter på adressen
www.tenscare.se



Våra kunders välmående är av högsta prioritet för oss och vår 
svenskspråkiga kundsupport svarar gärna på alla frågor. 

Du kan kontakta vår kundservice 
info@tenscare.se

Organisationsnummer 2426687-4
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