SOLOсвідомий
і DUET
—
вибір для
планування інтимного
життя

Більшість представниць прекрасної половини людства сьогодні ведуть активний, надто
напружений спосіб життя й у щоденній круговерті часом зовсім забувають про своє здо!
ров’я. Звичайно, сучасна наука творить чудеса, але вирішити всі проблеми жіночого
здоров’я лише за допомогою наукових досягнень, на жаль, нереально. Особливо, якщо
йдеться про інтимні проблеми.
Розумною й природною альтернативою лікам є контроль репродуктивної функції з вико!
ристанням спеціальних тест!систем. Експрес!тести SOLO і DUET компанії «Фармаско»
допоможуть прекрасній статі планувати своє інтимне життя, тим більше, що визначення
періоду овуляції та фаз менструального циклу є важливим і в косметології, і в дермато!
логії для призначення тих чи інших препаратів, проведення різних процедур, що допо!
магають зберегти красу та здоров’я.

Тестсистеми SOLO і DUET:
як вони працюють?
В усьому світі давно й успішно
використовують швидкі тести, подібні
до SOLO і DUET, дія яких заснована на
принципі тонкошарової імунохромато
графії. Висока точність цього методу
дозволяє жінці бути впевненою в отри
маному результаті. До безсумнівних
переваг тестсистем варто віднести
доступність, гігієнічність (не треба
збирати сечу), зручність застосування
та можливість використання практич
но в будьяких умовах (вдома або на
роботі), швидкість одержання резуль
тату (вже через 3–5 хвилин).

SOLO — усе буде так,
як хоче жінка!
Струменеві тести SOLO призначені
для точного визначення періоду ову
ляції. Як відомо, найвищі шанси за
вагітніти жінка має саме в цей період,
коли протягом декількох днів яй
цеклітина виходить з яєчника. Під час
овуляції в крові та інших біологічних
рідинах підвищується вміст лютеїнізую
чого гормону. Підвищений його вміст
у сечі, з якою він виділяється, — вірний
показник овуляції.
Тестсистему SOLO можна викорис
товувати як для визначення періоду,
найбільш сприятливого для зачаття, так і

для планування «бездітного» інтиму.
Іншими словами, SOLO дозволяє підви
щити, або навпаки, знизити імовірність
настання вагітності — усе залежить від
бажання жінки.
Кожна упаковка SOLO містить 5 тестів.
Варто пам’ятати: для того, щоб точно виз
начити термін овуляції, слід використати
всі 5. Точність тестування становить 99,9%.

Впевненість
у собі подарує DUET
Струменевий експрестест DUET
призначений для визначення вагітності.
Його дія також заснована на принципі
тонкошарової імунохроматографії. Мар
кером вагітності є підвищений вміст
у сечі хоріонічного гонадотропіну — гор
мону, що виробляється попередником
плаценти хоріоном. Точність результату
цієї зручної у застосуванні та якісної
тестсистеми становить 99,9%.
DUET має високу чутливість, тому
(за умови, що вагітність перебігає
нормально) позитивний результат
можна одержати вже через 7–10 днів
після запліднення (в перший день за
тримки менструації). Зручність екс
престесту DUET, його гігієнічність і
швидкий результат (через 2–5 хвилин)
дозволяють проводити тестування не
лише вдома або на роботі, але прак
тично в будьяких умовах.

Плюс гарна упаковка
Виготовлені в Канаді відповідно до
вимог належної виробничої практики, те
сти SOLO і DUET, безумовно, прикрасять
прилавок будьякої аптеки ще й тому, що
«одягнені» в упаковку, що запам’ято
вується, із привабливими рекламними
образами. Що стосується якості цих
тестсистем, то вона підтверджена сер
тифікатами ISO 9001, ISO 13485:96, GMP,
а ефективність застосування — результа
тами клінічних випробувань, проведених
у 2003 р. на кафедрі акушерства та гіне
кології Клінічної лікарні № 1 (Київ), а та
кож на базі кафедри акушерства та гіне
кології № 1 Національного медичного
університету ім. О.О. Богомольця.
З точки зору зручності застосуван
ня, надійності, точності результатів і
прийнятності ціни тестсистеми SOLO і
DUET одержали високу оцінку про
фесіоналів. Це ще раз підтверджує той
факт, що компанія «Фармаско» пропонує
зручні, ефективні діагностичні експрес
тести високої якості за доступною ціною.
За більш докладною інформацією
звертайтеся за адресою:
ТОВ «Фармаско»,
01001, Київ, Музейний пров., 10.
Тел.: (044) 253$76$53, 253$53$74,
e$mail: contact@pharmasco.com,
www.pharmasco.com

