
 

 

FemiGlove – Specjalna Rękawica do Samodzielnego Badania Piersi, wielokrotnego użytku 

www.FemiGlove.pl 

FemiGlove - Rękawica do Samodzielnego Badania Piersi to specjalne 
opatentowane narzędzie, którego działanie opiera się na naukowej 
zasadzie lokalizowania i powiększania. Rękawica FemiGlove zwiększa 
czułość dotyku nawet 8-krotnie, redukuje tarcie pomiędzy skórą piersi 
a palcami oraz zapobiega przesuwaniu się guzków i zgrubień w trakcie 
badania. Głównym zadaniem rękawicy FemiGlove jest ułatwienie 
kobietom samodzielnego badania piersi i jednocześnie wyrobienie u 
nich zdrowego nawyku samobadania, a w ten sposób zmniejszenie 
liczby kobiet zapadających na raka piersi poprzez wczesne jego 

wykrycie. 

Rękawica do wykrywania zgrubień w piersiach FemiGlove ma rozmiar standardowej 
rękawicy i jest narzędziem wielokrotnego użytku, pomocnym w badaniu piersi w zaciszu 
domowym. Rękawica FemiGlove wykonana jest z wysokiej jakości materiałów, które tworząc 
całość wygładzają ruchy palców oraz działają jak katalizator wzmacniający zmysł dotyku oraz 
zwiększający efektywność i dokładność badania za pomocą dłoni.  

Drobne zgrubienia, guzki lub deformacje piersi mogą być słabo wyczuwalne podczas badania 
samą dłonią, gdyż zarówno powierzchnia palców jak i piersi nie jest idealnie gładka. 
Rękawica FemiGlove sprawia, że dłoń idealnie „ślizga” się po powierzchni piersi i rozpoznaje 
wszelkie nieprawidłowości, nawet te wielkości kryształka cukru. Zastosowanie takiej metody 
pozwala na bardziej dokładne badanie. 

FemiGlove – Specjalna Rękawica do Samodzielnego Badania Piersi, wielokrotnego użytku 
jest przeznaczona dla każdej kobiety, która chce świadomie dbać o swoje zdrowie i życie. 
Rękawica jest przeznaczona dla kobiet, które ukończyły 20 lat pamiętając, aby badanie 
wykonywać regularnie raz w miesiącu około 7-10 dni po menstruacji (licząc od pierwszego 
dnia krwawienia). W przypadku pań w okresie menopauzy badać należy się raz w miesiącu 
zawsze tego samego dnia. 

Rękawica FemiGlove posiada szereg cech, które sprawiają, że kobieta wyrabia w sobie 
zdrowy nawyk skutecznego comiesięcznego badania piersi. 

Rękawica FemiGlove: 

 zwiększa czułość Twojego dotyku nawet 8-krotnie, 
 jest wielokrotnego użytku, 

http://www.femiglove.pl/


 wygodna i łatwa w użyciu,  
 trwała – wystarcza na 3 lata intensywnego użytkowania,  
 całkowicie bezpieczna i samowystarczalna, 
 przystępna cenowo. 

FemiGlove - Specjalna Rękawica do Samodzielnego 
Badania Piersi została wyróżniona wieloma 
nagrodami i złotymi medalami na 
Międzynarodowych Targach Innowacji w Niemczech 

i Szwajcarii.  

FemiGlove – Specjalna Rękawica do Samodzielnego Badania Piersi jest narzędziem 
pomocniczym i w żadnym wypadku nie powinna zastępować regularnych badań u 
ginekologa, USG czy mammografii. 

Więcej informacji na temat Rękawicy FemiGlove znajdziesz na www.FemiGlove.pl lub pod 
numerem Infolinii – 883 94 94 94. 
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