
LECZENIE
SKOJARZONE:
KOLAGENAZA

WRAZ Z
ANDROPEYRONIE

Zgodnie z zaleceniami towarzystw
medycznych chorobę Peyroniego
należy leczyć, stosując kolagenazę
w połączeniu z urządzeniem do
prostowania penisa, zapewniającym
redukcję krzywizny: „Terapia z
zastosowaniem urządzeń do
prostowania penisa to wydajna
metoda w walce z chorobą
Peyroniego w ostra stadium, która
redukuję krzywiznę, łagodzi ból oraz
znacznie poprawia funkcje
seksualne”.

POLECANE PRZEZ
AMERYKAŃSKIE
TOWARZYSTWO
UROLOGICZNE

JESTEŚ ZDETERMINOWANY,
ABY SKUTECZNIE POZBYĆ
SIĘ CHOROBY PEYRONIEGO

RAZ NA ZAWSZE?

Andropeyronie® to urządzenie do
prostowania penisa (z ang. PTD),
którego stosowanie polega na
subtelnym naciąganiu penisa przez
kilka godzin dziennie. Siła urządzenia
działa przeciwnie do krzywizny
penisa. Noszenie aparatu
korygującego jest dyskretne i nie
sprawia dyskomfortu. Ponadto,
terapia jest wspierana przez
kolagenazę z laseczkami bakterii
tkankobójczych (CCH), redukującymi
zwłóknienie tkanki, wstrzykiwanymi
bezpośrednio w członka.



1.DIAGNOSTYKA

Ta metoda leczenia może być
stosowana w przypadku osób dorosłych,
cierpiących na chorobę Peyroniego z
występującą tkanką bliznowatą oraz
zakrzywieniem, wynoszącym co najmniej
30 stopni. Skonsultuj się z lekarzem w
celu określenia twojego typu krzywizny i
dopasowania odpowiedniej terapii.

3.KOREKCJA KRZYWIZNY
Andropeyronie® należy stosować 6
godzin dziennie z przerwami co 2
godziny. Urządzenie nakłada się na
penisa z łatwością, a jego noszenie nie
ogranicza sprawności ruchowej, można
je stosować podczas chodzenia,
siedzenia itp.

Już teraz możesz
z powodzeniem
skorzystać z

leczenia
skojarzonego z
zastosowaniem

zastrzyków
kolagenazy wraz
z Andropeyronie.

Andropeyronie® skutecznie redukuje
krzywiznę penisa w 60%, przywracając

jego długość sprzed wystąpienia
choroby Peyroniego, a co za tym idzie,
znacząco poprawia jakość pożycia. Ta

metoda jest prosta, bezinwazyjna i
całkowicie bezpieczna.

Andropeyronie® został uznany przez
środowisko medyczne, co

potwierdzają przeprowadzone testy
kliniczne. Urządzenie jest wyposażone

w specjalną opaskę, zapewniającą
komfort, opiera się na technologii,

która pozwala na redukcję wszelkiego
rodzaju krzywizn. Skuteczność

aparatu korygującego potwierdzają
pozytywne opinie ponad miliona

zadowolonych klientów.

 
Sprawdź, co na ten temat sądzą

eksperci z niniejszej kliniki

 
www.andropeyronie.com

LECZENIE SKOJARZONE SKUTECZNIE
KORYGUJĄCE KRZYWIZNĘ W PONAD

80% PRZYPADKÓW

2.ZASTRZYKI

Standardy postępowania obejmują 2
cykle zastrzyków z kolagenazą oraz 6
tygodni stosowania urządzenia do
prostowania penisa. W zależności od
zaleceń urologa liczba cykli może
wynieść od 2 do 4.


