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Donévit Prostam
Mikro magnetisk och vibrerande
massage med värme mot
förstorat prostatabesvär!

Donévit Prostam

Enheten stimulerar prostatan att återskapa
dess naturligare storlek och funktion. Detta
med hjälp av låg effektmagnetism, vibration
och värme; för att minska förekomsten av
vätska som förhindrar blodcirkulationen i
själva prostata.

För den som har ont och besvär samt inte fått hjälp kan dagarna kännas
jobbiga. Donévits mantra är att ingen ska behöva gå omkring med smärta eller
oro. De som prövat våra maskiner vittnar om hjälp mot sådant som vanlig
sjukvård inte kunnat rå på, smärtstillande medel är inget botemedel utan en
tillfällig lösning!

Om du lider av prostatabesvär, förstorad
eller trög prostata då kan Donévit Prostam
vara den bästa första hjälpen mot dina
besvär.
Prostata problem kan avhjälpas med Donévit
Prostam som är utvecklad i samarbete med
sjukvården för att avhjälpa och motverka
prostatabesvär.
Förstorad prostata kan leda till allvarliga
sjukdomar och infektioner. Apparatens unika
förmåga att inte påverka övriga
kroppsfunktioner negativt; gör att flera sjukhus
samt läkare att använda den inom sjukvården.
Enheten pulserar med variabel frekvens samt
logeffekt magnetiskt fält med värme för att
prostatan ska återfår mera av de normala
funktionerna och dess mer naturliga storlek.
Rekommenderas att den används parallellt
med den sedvanlig sjukvård. Den är enkel att
använda i det egna hemmet och inom
sjukvården.

Donévit Prostam kommer även
att förbättra ditt sexliv i.o.m.
starkare självförtroende och
bättre erektionsförmåga.

Fördelarna med
Donévit Prostam
prostatabehandlingar:
• minskat kissbehov
• mindre eller inga
behov av kateter
• mindre infektions risk
• bättre nattsömn
• mindre stress
• högre arbetsinsats
• mm mm

Donévit Prostam är avsedd för behandling av
patienter med kronisk prostatit, invärtes
effekter på prostatan genom tre olika metoder,
Hyperterm s.k. värmeexponering, pulserande
vibration samt magnetism för att få igång
blodcirkulation samt hjälpa tömma prostatan
på ”överflödig” vätskebildning och sist men
inte minst en anti-inflammatorisk funktion för
att dämpa inflammationer som kan ha uppstått
p.g.a. kateter som ofta erbjuds i väntan på
operationer.
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Donévit Prostam kan i de flesta fall
hjälpa mot förstorad prostata och
förebygga eventuella besvär som
detta kan orsaka! Redan efter några
behandlingar du kan uppleva de
första tecken till ett mer behagligt liv.
Om du lider av prostatabesvär, förstorad eller
trög prostata då kan Donévit Prostam vara
den bästa första hjälpen mot dina besvär.

Hjälper bl.a. mot följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kronisk prostatit
Vaskulitsjukdomar (sjukdom i blodkärl och inflammation i
kärlväggen)
Dysfunktion med erektion (impotens)
Prostatahyperplasi (godartad)
Dysfunktion i mikrocirkulationen
Inflammationer (p.g.a. hatering med kateter)
Stärker bäckenbottenmuskulaturen
Trög prostata (aktiverar dess funktionalitet)
Minskar irritationen i de nedre urinvägarna
Förstärker muskulaturen för sexuell utlösning vid samlag

Donévit Prostam kommer vara din
hjälp även om problemen upprepas.
Enhetens effektivitet ökar flera
gånger om när den används i
kombination med sedvanlig sjukvård.
Donévit Prostam ersätter inte
sjukvården men är ett utmärkt
komplement och ett förebyggande
redskap. Hygien skyddsgummi
(kondom) ingår ej utan köpes
separat. Man för in enheten i rektum
och låter den behandla prostatan
under ca. 25 minuter. 2 behandlingar
om dagen till en början sedan 1
varannan dag tills problemen avtar
eller minskar i omfattning. Apparaten
har en inbyggd timer som avger
signal när behandlingen är klar.

Donévit Prostam passar för proffs,
terapeuter och för hemma bruk!

Läs alltid manualen innan du tar enheten i bruk.
Se vår YouTube kanal för info och nyheter.
Adressen finner du på vår hemsida:
www.donevit.com
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