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IN VITRO: jak muzyka wspomaga leczenie tą metodą?
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Wybór odpowiednich piosenek na Dzień Kobiet urozmaici obchody 8 marca.
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Hiszpańscy naukowcy udowodnili, że o prawie 5 procent
zwiększają się szanse na zapłodnienie in vitro, jeśli
całemu procesowi towarzyszy muzyka! W jaki sposób
muzyka wspomaga in vitro?

Pierwszą w Polsce kliniką, która wykorzystuje tę nowatorską
metodę jest Klinika Gyncentrum w Katowicach. Czy
faktycznie utwory Mozarta czy Bacha sprawią, że szanse na
zapłodnienie metodą in vitro będą większe? O tym
opowiada bohater reportażu wyemitowanego w telewizji
TVN. Posłuchajcie:
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