
 

 

Afrodyta Tester Owulacyjny na ślinę – alternatywa dla antykoncepcji hormonalnej. 

Antykoncepcja to dla wielu kobiet bardzo delikatny i niezwykle istotny aspekt życia. Będąc w związku 

chcą bez niepotrzebnego stresu i dyskomfortu korzystać z bliskości z partnerem bez obaw o zajście w 

niechcianą ciążę ale i o zdrowie. Świat antykoncepcji oferuje nam dzisiaj szeroką gamę środków i 

metod antykoncepcyjnych, które mają ułatwiać relacje intymne zarówno kobietom jak i mężczyznom.  

 

Antykoncepcję można podzielić na dwie grupy: antykoncepcję hormonalną (tabletki 

antykoncepcyjne, plastry, zastrzyki, wkładki) i antykoncepcję niehormonalną w której wyróżniamy 

metody mechaniczne w postaci popularnych prezerwatyw, kapturków domacicznych takich jak 

FemCap, czy diafragmy oraz metody całkowicie naturalne tj. metoda objawowo-termiczna, metoda 

Billingsów czy coraz bardziej popularne komputery cyklu np. Cyclotest 2 Plus.  

 

 W ostatnim czasie do grupy metod naturalnych dołączyły testery owulacyjne na ślinę. Jednym z 

dostępnych na naszym rynku jest Afrodyta Tester Owulacyjny na ślinę. Określenie owulacji ma 

kluczowe znaczenie dla wyznaczania dni płodnych, w których zajście w ciążę jest najbardziej 

prawdopodobne, dlatego też Tester Afrodyta może być stosowana zarówno w celach 

antykoncepcyjnych jak i w planowaniu potomstwa. 

Mała popularność antykoncepcji naturalnej bierze się głównie z obiegowej opinii iż są to metody 

nieskuteczne i zawodne. Tymczasem skuteczność Afrodyta Testera Owulacyjnego na ślinę wynosi 

98% co zostało potwierdzone w czasie testów klinicznych. Wyższą skutecznością może poszczycić się 

tylko tabletka antykoncepcyjna 99%, której bardzo często towarzysza jej skutki uboczne.  

 

Tester Afrodyta to mini mikroskop owulacyjny wielokrotnego użytku 

dzięki któremu kobieta może samodzielnie wyznaczać dni płodne w 

swoim cyklu miesięcznym. Działanie Afrodyty Testera Owulacyjnego na 

ślinę bazuje na naukowym odkryciu iż wysoki poziom estrogenu w ślinie 

w połączeniu solami (elektrolitami) także obecnymi w ślinie, po 

wyschnięciu, tworzą obrazy które można zobaczyć w powiększeniu 

takiego mikroskopu jak Tester Afrodyta.  

 

Wystarczy tylko umieścić próbkę śliny na szkiełku mikroskopowym i 

poczekać 5-15 minut (w zależności od ilości próbki) by ślina wyschła. 

Część optyczna testera powiększa próbkę śliny ok. 70X. Po podświetleniu próbki na szkiełku 



mikroskopowym ukaże nam się obraz, który należy zinterpretować zgodnie z trzema obrazami 

referencyjnymi. W czasie fazy niepłodnej można zaobserwować bezkształtne punktowe struktury, 

podczas gdy w fazie płodnej obraz przypomina charakterystyczna paprotkę.                                                           

FAZA NIEPŁODNA   FAZA PRZEJŚCIOWA    FAZA PŁODNA 

                                                         

Afrodyta Tester Owulacyjny na ślinę ma dwojakie zastosowanie i jest doskonałym wyborem 

zarówno dla kobiet, które nie są jeszcze gotowe na dziecko, jak i dla kobiet, które o dziecko się 

starają. Wyznaczanie fazy płodnej jest kluczowe w obu przypadkach. W cyklu miesięcznym kobiety 

jest zaledwie 5-6 dni płodnych, są to trzy dni poprzedzające owulację i dwa dni faktycznej owulacji. 

Struktura „paproci” tworzy się na 3-4 dni przed owulacją i znika 2-3 dni po jej wystąpieniu, co 

pozwala kobiecie na zaplanowanie swojej aktywności seksualnej w tym czasie.  

Tester Afrodyta nadaje się też dla kobiet, które mają nieregularne cykle i dla których wyznaczenie dni 

płodnych jest szczególnie trudne ze względu na różnice w długości poszczególnych cykli.  

Afrodyta Tester Owulacyjny na ślinę jest nie tylko przyjazny kobiecie, ale i środowisku, ponieważ nie 

zawiera on żadnych odczynników chemicznych, jest więc całkowicie bezpieczny. Jest on też czysty i 

łatwy w obsłudze, w przeciwieństwie do testów owulacyjnych na mocz czy krew. Niepotrzebne są 

również wykresy temperatury i dodatkowe akcesoria, Tester Afrodyta jest samowystarczalny. 

 Dla wielu kobiet temat antykoncepcji jest krępujący dlatego też mini mikroskop Afrodyta ma kształt 

damskiej szminki, co pozwala uniknąć niewygodnych pytań. Dyskretny i wygodny kształt jest tylko 

jedną z wielu zalet, które Afrodyta Tester Owulacyjny na ślinę posiada: 

 Skuteczność na poziomie 98% 

 Łatwy w obsłudze 

 Szybki wynik w 5 minut 

 Gotowy do użycia w każdej chwili i sytuacji 

 Bezpieczny w użyciu 

 Do wielokrotnego i samodzielnego użytku 

 Skuteczność potwierdzona badaniami klinicznymi  

 Posiada wszelkie certyfikaty jakości i bezpieczeństwa ISO, CE zgodne z wymogami Unii 

Europejskiej 

 

Na chwilę obecną Afrodyta Tester Owulacyjny na ślinę jest z powodzeniem stosowany w ponad 30 

krajach, a w Polsce zainteresowanie kobiet tego typu formą antykoncepcji sukcesywnie rośnie. 

Szczegółowych informacji można zasięgnąć na stronie internetowej www.TesterAfrodyta.pl 

http://www.tester-owulacyjny-afrodyta.pl/


 

 

 

 


