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Profertil x 60 kaps
 

Cena: 199,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps.

Postać Kapsułki

Producent ESTABLO PHARMA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Profertil to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, który polecany jest do stosowania mężczyznom z
zaburzeniami płodności.
Częstymi powodami zaburzeń płodności u mężczyzn są: uwarunkowania genetyczne, stres oraz zmiana modelu życia i nawyków
żywieniowych. O ile na pierwszą przyczynę mężczyzna nie ma wpływu, o tyle na uzupełnienie diety we wszystkie wspierające płodność
składniki żywieniowe — już tak. Profertil jako kompozycja substancji odżywczych, odpowiada na zwiększone zapotrzebowanie
mężczyzn z zaburzeniami płodności na te substancje. Skład preparatu Profertil został starannie opracowany, by zoptymalizować jakość
nasienia i wspierać leczenie niepłodności męskiej.

Opakowanie preparatu Profertil zawiera 60 kapsułek, co wystarcza na miesiąc stosowania (2. kapsułki dziennie). Producent zaleca
stosowanie preparatu Profertil co najmniej przez 3 miesiące. Profertil można stosować do momentu zajścia w ciążę przez partnerkę.

Charakterystyka
Profertil polecany jest do stosowania przy leczeniu zaburzeń płodności u mężczyzn, spowodowanych brakiem odpowiedniej ilości
substancji odżywczych w organizmie.
Opakowanie preparatu Profertil zawiera 60 kapsułek — wystarcza na miesiąc stosowania (2 kapsułki dziennie).

Skład dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego Profertil został tak opracowany, by jak najpełniej
odpowiadać na zapotrzebowanie na substancje odżywcze mężczyzn z zaburzeniami płodności.
Nieodpowiednie nawyki żywieniowe i zmiana modelu życia to obok stresu i czynników genetycznych, jeden z głównych powodów
drastycznego ograniczenia wytwarzania plemników i obniżenia jakości nasienia, co bezpośrednio przekłada się na zaburzenia płodności
u mężczyzn. Profertil przyczynia się do poprawy kondycji plemników oraz ogólnej jakości nasienia.

Profertil — wsparcie w walce z zaburzeniami płodności
Preparat Profertil wspiera leczenie męskiej niepłodności poprzez korzystny wpływ na jakość nasienia, a w szczególności na budowę,
liczbę (stężenie) i ruchliwość plemników. Profertil pozytywnie wpływa na poprawę wszystkich parametrów nasienia, które decydować

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/profertil-x-60-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

mogą o zapłodnieniu i w efekcie — ciąży partnerki.
Bezpośrednim powodem niepłodności u mężczyzn są najczęściej zaburzenia wytwarzania nasienia. Te z kolei mogą być spowodowane
genetyką lub czynnikami związanymi często ze sposobem życia — systemem żywieniowym, zmianą modelu życia, czy stresem.
Uzupełnienie koniecznych do prawidłowego funkcjonowania organizmu (w tym układu rozrodczego) substancji odżywczych, powinno
stanowić jedną z elementarnych czynności w czasie starania się o dziecko.

Składniki
L-karnityny winian, L-argininy hydrochlorek, dl-alfa octan tokoferolu, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, środki
przeciwzbrylające (krzemu dwutlenek, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, talk), cynku siarczan, L-glutation, koenzym Q10, sodu
selenian , barwniki: tytanu dwutlenek, żelaza tlenek, kwas pteroilomonoglutaminowy.
Nie zawiera laktozy i glutenu. Kapsułka pochodzenia roślinnego (celuloza).

Zawartość w 2 kapsułkach:
Wartość energetyczna 6,3kJ/1,5 kcal
Białko 39,6 mg
Węglowodany 5,6 mg
Tłuszcz 47,6 mg
Wymienniki węglowodanowe 0,001
L-karnityna 440 mg*
L-arginina 250 mg*
Glutation 80 mg*
koenzym Q10 15 mg*
Witamina E 120 mg (1000% RWS)
Cynk 40 mg (400% RWS)
Kwas foliowy 800 mcg (400% RWS)
Selen 60 mcg (109% RWS)

* - brak zalecanego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 60 kapsułek
Masa netto: 53 g

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu Profertil.

Stosowanie
Przyjmować dziennie 2 kapsułki podczas spożywania lub bezpośrednio po posiłku, popijając obficie wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
Establo Pharma Sp. z o.o.
ul. Wojciechowska 9B/9
20-704 Lublin

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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