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PROFERTIL 180 kapsułek
 

Cena: 629,00 PLN

Opis słownikowy

Producent LENUS Pharma

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Opis produktu
 

Opis 

 

PROfertil® to pierwszy produkt na rynku, który łączy w jednej kapsułce wszystkie składniki poprawiające płodność. PROfertil® od
samego początku pomaga organizmowi produkować zdrowe nasienie.

 

Wskazania

w niepłodności pierwotnej  

w niepłodności wtórnej (drugie dziecko)  

przy zapłodnieniu in vitro (IVF)  

 

PROfertil® to pierwszy dodatek do żywności, który pomaga poprawić jakość nasienia i w ten sposób leczyć niepłodność u mężczyzn.
Jego skuteczność została wykazana podczas badań klinicznych. Udowodniono, że ta metoda leczenia, z zastosowaniem
mikroelementów, poprawia jakość nasienia.  

 

Działanie
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W badaniach potwierdzono, że:

zwiększa męską płodność  

zwiększa liczbę i gęstość plemników  

pozwala produkować szybkie i ruchliwe plemniki  

zmniejsza odsetek plemników o nieprawidłowej budowie i prawdopodobieństwo poronienia  

 

Dla ruchliwości plemników niezbędna jest odpowiednia ilość witamin!

L-karnityna: Jest wytwarzana w sposób naturalny w organizmie i pełni rolę substratu energetycznego dla plemników; jako witaminoid L-
karnityna może również wpływać na zwiększenie ilości i ruchliwości plemników.

L-arginina: Aminokwas, którego duże ilości są niezbędne dla ludzkiego organizmu oraz który znacznie zwiększa ilość i ruchliwość
plemników, co zostało potwierdzone w badaniach.

Koenzym Q10: Może zwiększyć ilość i ruchliwość plemników, a także szanse zajścia w ciążę.

Witamina E: Witamina o działaniu antyoksydacyjnym; niezbędna dla zdrowia układu odpornościowego; może również zwiększyć
ruchliwość plemników i ich zdolność do wniknięcia do komórki jajowej.

Cynk: Oprócz roli przeciwutleniacza i udziału w wielu procesach biochemicznych zachodzących w organizmie, cynk, będący
pierwiastkiem śladowym, poprawia gęstość plemników i ich ruch postępowy oraz podnosi poziom testosteronu, bardzo istotny dla
spermatogenezy.

Kwas foliowy: To czynnik niezbędny do wzrostu i podziału komórek (hemopoezy), a także do metabolizmu komórek nerwowych.
Pomaga również chronić układ sercowo-naczyniowy. Udowodniono, że ma korzystny wpływ na jakość nasienia.

Glutation: Jako tripeptyd składa się z trzech aminokwasów (kwasu glutaminowego, glicyny i cysteiny) i jest składnikiem enzymu
antyoksydacyjnego o nazwie peroksydaza glutationu, który odgrywa ważną rolę w ludzkich kanalikach nasiennych i nasieniu, a także
zwiększa ruchliwość plemników.

Selen: Jest składnikiem kilku enzymów antyoksydacyjnych i pełni ważną rolę w ochronie komórek. Udowodniono w kilku badaniach, że
znacznie zwiększa ruchliwość plemników.

 

Sposób użycia

PROfertil® jest dostępny w opakowaniach na okres 1 miesiąca (60 kapsułek) lub 3 miesięcy (180 kapsułek). Zaleca się stosowanie
dwóch kapsułek dziennie w połączeniu z niewielką ilością wody, najlepiej w trakcie lub po posiłku.

PROfertil® należy stosować przez przynajmniej 3 miesiące aż do zajścia w ciążę.  

 

Skład

2 kapsułki zawierają:

- wartość energetyczna 11,8kJ/2,8kcal;

- tłuszcz 47,2mg; węglowodany 5,6mg; białko 369,6mg; wymienniki węglowodanowe 0,0002; L-karnityna 440mg; L-arginina 250mg;
koenzym Q10 15mg; witamina E 120mg; cynk 40mg; kwas foliowy 800mcg; glutation 80mg, selen 60mcg.
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