
C-, E-, B12 Vitamin, Szelén, Folsav, Cink
és Omega 3 tartalmú étrendkiegészítő

GLUTÉN MENTES      LAKTÓZ MENTES

Az egyén egészségi állapota, a környezeti tényezők és a nem megfelelő életvitel 

(ideértve a stresszt és az egysíkú étkezési szokást) negatívan hatnak a férfiak 

nemzőképességére.

A városi közlekedés okozta légszennyezés, a dohányfüst, a mozgásszegény 

életmód és az egészségtelen táplálkozás – tapasztalatok szerint – hatással van  

a spermaszámra és a sperma működőképességére.

FertiDuo® egy étrendkiegészítő, lágy kapszula formában; a csomag tartalmaz 

nappali kapszulát: C-, E-, B12 vitaminokkal, Szelénnel, Glutationnal; és éjszakai 

kapszulát: Koenzim Q10-zel, Cinkkel, Folsavval, Asztaxantinnal; melyek csökkent 

szintje vagy hiánya esetén fontos kiegészíteni a napi étrendet.

–  Szelén, egy ásványi nyomelem, mely hozzájárul a normál spermaképzéshez, 

megvédi a sejtet az oxidatív stressztől;

–  C és E Vitaminok, a sejtek oxidatív stressz elleni védelméhez szükségesek;

–  Cink, testünkben kis mennyiségben jelenlévő ásványi elem, mely hozzájárul  

a vér normál tesztoszteron szintjének megtartásához, hogy a férfi nemzőké-

pessége és így a nemzés megfelelő fiziológiai háttere biztosítva legyen. 

–  B12 Vitamin, képes támogatni az energia anyagcsere folyamatait, csökkente-

ni a fáradtságot és javítani a sejtosztódási folyamatot;

–  Asztaxantin, bizonyos algákban természetesen meglévő karotinoid, egy anti-

oxidáns, ami az oxidatív stresszhez kapcsolódó jelenségeket korlátozza, bizo-

nyítottan képes ellensúlyozni például a fáradtság tüneteit, vagy a gyengeség 

érzést, az ingerlékenységet vagy a közepes izgatottságot;

–  Glutation, mint antioxidáns, támogatja a szervezet védekező rendszerét;

–  Koenzim Q10, hozzájárul a sejtek (köztük a sperma sejtek) energiatermelő 

folyamatához.

60 lágykapszula
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FertiDuo® NAPPALI kapszula ÖSSZETEVŐI (Aranyszínű)
Omega 3-ban gazdag halolaj; Élelmiszer-minőségű zselatin; Vitamin C (L-asz-

korbinsav); Vitamin E (D-alfa-tokoferol) napraforgó olajban; Nedvesítőszer: 

Glicerol (E 422). Glutation; Sűrítőanyag: Mono- és diglicerid zsírsavak (E 471). 

Vitamin B12 0,1% (Cianokobalamin) kukorica eredetű maltodextrineken; L-sze-

leno-metionin; Színezőanyagok: Titán-dioxid (E 171), Vas-oxid (E 172).

FertiDuo® ÉJSZAKAI KAPSZULA ÖSSZETEVŐI (Kékszínű)
Omega 3-ban gazdag halolaj; Élelmiszer-minőségű zselatin; Koenzim Q10; 

Nedvesítőszer: Glicerol (E 422). Cink- glicinát kelát; Alga (Haematococcus  

pluvialis Flotow, thallus) 10% -os Asztaxantin balzsam; Sűrítőanyag: Mono- és  

diglicerid zsírsavak (E 471). Folsav. Színezőanyagok: Titán-dioxid (E 171),  

Vas-oxid (E 172), Brilláns kék FCF (E 133).

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Javasolt adagja reggel egy FertiDuo® Nappali kapszula és este egy FertiDuo® 

Éjszakai kapszula minden nap, hacsak orvosa másképp nem rendeli.

FIGYELMEZTETÉSEK
A lejárati dátum a sértetlen és megfelelően tárolt csomagra vonatkozik.

Tárolja 30°C alatti hűvös, száraz helyen, sugárzó hőtől távol.

A termék nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet 

és az egészséges életmódot.

Gyermekektől távol tartandó.  A termék felnőttek számára javasolt.

Ne lépje túl az ajánlott napi mennyiséget.

Gyártó: 
IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., Via Martiri di Cefalonia 2 – 26900 Lodi. 

Forgalmazó:
IBSA Pharma Kft. 1124 Budapest, Fodor u 54/B


