
Het enige glijmiddel dat 
niet zaaddodend is. 
Handig als je zwanger  
wilt worden.

Vaginaal glijmiddel

glijmiddel

Memidis Pharma Benelux
Kerkenbos 1077-R, 6546 BB Nijmegen
tel. +31 (0)24 64 55 411 
info@memidis.nl

www.prefert.nl

Hoe bestel ik Prefert? 

Eenvoudig online via www.prefert.nl

Tip: Je kunt nu ook de kwaliteit en beweeglijkheid van je

sperma eenvoudig thuis controleren. Bestel je thuis-test-kit 

op Swimcount.nl

Aanbevolen door toonaangevende Nederlandse artsen  
(Huisarts en Wetenschap 3:174-174, 2011)

Verpakking met 4 kant-en-klare applicatoren 

Goedgekeurd Medisch Hulpmiddel 

Adviesprijs per verpakking: € 24,95

“Na onderzoeken kwam 
ik bij Prefert uit“

5 jaar lang probeerden wij zwanger te worden. 
Zonder succes. Tot een nichtje van mij Prefert 
aanraadde. Op dat moment liep ik voor 
vruchtbaarheidsonderzoeken in het ziekenhuis. 
Eenmaal een poging gedaan met Prefert bleek 
ik binnen een maand toch zwanger te zijn. 
Ik zweer bij dit glijmiddel.

Verzonden door S.G. aan info@memidis.nl
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Laten we eerlijk zijn, zwanger worden vinden we 
eigenlijk de normaalste zaak van de wereld.

Maar gemiddeld is er slechts 20% kans om tijdens 
je vruchtbare periode zwanger te worden.

Bij veel stellen leidt dit tot stress en het “op 
commando” vrijen tijdens de ovulatie kan tot 
negatieve gevoelens en vaginale droogheid leiden. 

Om de vaginale droogheid tegen te gaan gebruiken 
veel stellen een glijmiddel. Zonder het te weten  
creëren ze daarmee een tweede probleem.

% 
100

29%

74%70%

15%

5%

0

Tabel: % sperma dat na 30 minuten nog beweegt,
bij gebruik van verschillende glijmiddelen.

Ky® Replens® Astroglide®

Zwanger worden? 
Kies het juiste glijmiddel

Veel normale glijmiddelen beschadigen het sperma 
door een verkeerde zuurgraad of omdat ze een te hoog 
zout- of ionengehalte hebben. Dit onttrekt vocht aan 
de zaadcellen waardoor ze stoppen met zwemmen. 

Andere glijmiddelen bevatten weer zaad-dodende 
ingrediënten als glycerol of (siliconen)olie.  
Deze vormen een barrière voor het sperma 
waardoor de zaadcellen geremd worden.

De meeste glijmiddelen zijn zéér schadelijk  
voor sperma.

Als je een kinderwens hebt, kun je deze glijmiddelen 
beter niet gebruiken. Ook als op de verpakking staat 
vermeld dat het middel ‘niet-zaaddodend’ is.

Uitvoerig onderzoek op populaire glijmiddelen heeft 
aangetoond dat ze een schadelijk effect hebben op 
zaadcellen.

Waarom is Prefert beter?

Geen negatieve invloed op de beweeg-
lijkheid en kwaliteit van de zaadcellen

Ondersteunt de kans op zwangerschap 

Leidt zaadcellen makkelijker naar  
de baarmoedermond

Aanbevolen door artsen en  

klinisch getest

Zijdezacht voor de vagina

Vrij van parabenen en glycerine

Een ideale pH waarde voor een  
natuurlijke bevruchting

Zorgt voor optimale bevochtiging

Maakt vrijen weer plezierig

 

Prefert is het enige 
glijmiddel dat je veilig 
kunt gebruiken als je 
zwanger wilt worden.

Prefert creëert 
een ideale omgeving 
voor de zaadcellen 
en leidt de weg naar 
bevruchting.

Prefert is een 
aangename gel voor 
uitstekende vaginale 
bevochtiging en tast 
het sperma niet aan.

Kortom:
Prefert is het ideale  

glijmiddel bij een kinderwens.

Ten opzichte van andere glijmiddelen heeft Prefert geen nadelig 
effect op de zaadcellen in vergelijking met een controlegroep 
waar geen glijmiddel is gebruikt.
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