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ФертилМен плюс™
(FertilMan plus™)
біологічно-активна добавка
Склад:
1 таблетка містить: L-карнітину - 300 мг, L-аргініну - 70 мг, коензиму Q10 - 10 мг, фолієвої
кислоти - 100 мкг, віт В1 - 1,25 мг, віт В2 - 1,25 мг, віт РР - 4,5 мг, віт В5 - 2,5 мг, віт В6 - 2,5 мг,
віт В12 - 15 мкг, віт А - 200 мг, віт С - 45 мг, віт Е - 7,5 мг, віт D 3 - 3 мкг, селену - 40 мкг, цинку 3,75 мг, міді - 0,25 мг, магнію - 15 мг, заліза - 3,75 мг, L-глутатіону - 1,25 мг, таурину - 12,5 мг.
Форма випуску: Таблетки.
Довгасті двоопуклі таблетки. 120 таблеток в упаковці.
Назва і місцезнаходження виробника:
БейбіСтарт Лімітед (Великобританія),
Spout House, Cotwall End Road, Dudley, West Midlands, DY3 3YH, Великобританія.
Рекомендації до споживання:
Може бути рекомендована як додаткове джерело активних речовин, зокрема цинку, селену,
вітамінів групи В, амінокислот.
Сприяє нормалізації репродуктиної функції чоловіків.
Має загальнозміцнюючі властивості.
Спосіб застосування та рекомендована кількість:
Цикл сперматогенезу триває 72-75 днів, тому ФертилМен плюс™ рекомендовано почати вживати
за 3 місяці до запланованого зачаття.
Чоловікам по півтаблетки на день, або за особистою рекомендацією лікаря (але не більше 4
таблеток).
Важливо дотримуватися зв'язок з прийомом їжі - приймати ФертилМен плюс™ відразу після їжі!
Запивати склянкою води. Не розжовувати.
Застереження щодо застосування:
Не рекомендовано перевищувати зазначену дозу. Не застосовувати як замінник повноцінного та
збалансованого харчування.
Протипоказання:
Індивідуальна несприйнятливість компонентів, діти. Не слід приймати разом з антикоагулянтами
(препаратами для розрідження крові) та при індивідуальній непереносимості будь-якого з
компонентів комплексу (алергічні реакції).
Дата виробництва та строк придатності:
Дату виробництва вказано на упаковці.
Термін зберігання:
36 місяців
Умови зберігання:
Зберігати у оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла і не доступному для дітей
місці за температурою від 5 до 250С
Дізнайтеся більше про ФертилМен плюс™ на сайті: www.babysatrt.in.ua
До зачаття важливо готуватися не тільки чоловікові, а й жінці. Для підвищення результату,
жінкам у цей період рекомендується приймати фертильний комплекс для жінок FertilCare™
Дізнайтеся більше про ФертилКеа™ на сайті: www.babystart.in.ua
Є питання? Телефонуйте: 067 352 53 04, 050 948 09 39

