
SK | Conceive Plus - Men´s fertility support – Plodnosť muža 60 tbl.

LEGISLATÍVA
Radi by sme vám sdelili všetky účinky byliniek, avšak NARIADENIE KOMÍSIE (EU) č. 
432/2012 zo dňa 16. mája 2012, platné od 14.12. 2012, ktorým sa zriaďuje zoznam 
schválených zdravotných tvrdení, nám neumožňuje uvádzať všetky účinky našich 
potravinových doplnokv ani zobudiť dojem zdravotného alebo liečebného účinku bylín, 
vitamínov a iných.

Doplnok stravy: Špeciálna kombinácia vitamínov, minerálov a antioxidantov. K základ-
ným zložkám vitamínového komplexu patrí najmä zinok, extrakt z macy peruánskej 
alebo vitamín B6. 
Balenie: 60 modrých kapsulí. 
Odporúčané dávkovanie: 2 kapsule denne pred jedlom, spolknúť, nekúsať, zapiť pohá-
rom vody alebo nápoja. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku (DDD/referenčná 
výživová hodnota denného príjmu u dospelých).
Upozornenie: Ukladať mimo dosah detí. Nenahradzuje pestrú stravu. V prípade, že 
užívate nejaké lieky alebo trpíte alergiou na niektorú z obsiahnutých látok, konzultujte 
so svojím ošetrujúcim lekárom.
Skladovanie: Na suchom mieste pri teplote 15-25°C, chrániť pred slnečným žiarením a 
sálavým teplom. Vitamínový a rastlinný doplnok stravy. Vhodné pre osoby s bezlepko-
vou diétou a vegetariánov.
Minimálna trvanlivosť: Dátum uvedené na obale
Spotrebujte do: Dátum uvedené na obale 
Hmotnosť: Obsah 1 kapsule 247 mg.
Celé balenie: 95g
Distribútor: ADIEL, s.r.o., V Cibulkách 359/52, 150 00 Praha 5, IČ: 01388665. 
www.adiel.sk
Výrobca: SASMAR Phaumaceuticals SPRL, Brussels B-1170 Belgium

DDD – odporúčaná denná dávka
mg -  miligram
mcg – mikrogram

Ďalšie ingrediencie: Hypromellose (Titanium dioxid, 
Brilliant blue = farbivá). Zemiakový škrob a slnečnicový 
olej. Bez konzervačných látok.

Vitamín A – 1000 mcg - pri dávke 120 mcg vitamínu A je možné tvrdiť:
• Prispieva k udržaniu normálneho stavu slizníc
• Podieľa sa na procese delenia buniek
• Pomáha k normálnej funkcii imunitného systému

Horčík – 56,25 mg – pri dávke 45 mg horčíka je možné tvrdiť:
• Podieľa sa na procese delenia buniek
• Prispieva k normálnemu stavu kostí, zubov, činnosti svalov
• Podporuje činnosť nervovej sústavy 

Železo – 5 mg -  pri dávke 2,1 mg železa je možné tvrdiť: 
• Podieľa sa na procese delenia buniek
• Podporuje normálnu tvorbu červených krviniek a hemoglobínu, 
prenosu kyslíka v tele a energetickému metabolizmu
• Prispieva ku kognitívnej funkcii

Zinok – 15 mg -  pri dávke 1,5 mg zinku je možné tvrdiť:
• Prispieva k normálnej plodnosti a reprodukcii
• Pomáha k normálnej kognitívnej funkcii
• Udržiava norlmálnu hladinu testosterónu v krvi
• Účinne sa podieľa na procese delenia buniek
• Chráni bunky pred voľnými radikálmi
• Podporuje správnu funkciu imunitného systému

Vitamín C – 80 mg – pri dávke 9 mg vitamínu C je možné tvrdiť:
• Udržiava normálnu funkciu imunitného systému počas fyzickej 
aktivity aj po nej
• Podporuje tvorbu kolagénu pre správnu funkciu krvných ciev, 
chrupaviek, zubov
• Chráni bunky pred oxidatívnym stresom (voľnými radikálmi)

Vitamín B2 (Riboflavín) – 8 mg – pri dávke 0,24 mg vitamínu B2 je 
možné tvrdiť:
• Podporuje normálny stav slizníc
• Znižuje mieru únavy a vyčerpania
• Pomáha ku správnej činnosti nervovej sústavy a optimálnemu 
stavu červených krviniek
• Chráni bunky pred volnými radikálmi

Vitamín B3 (Niacín) –  pri dávke 2,7 mg vitamínu B3 je 
možné tvrdiť:
• Prispieva k udržaniu normálnej činnosti nervovej sústavy 
a psychiky
• Znižuje únavu a vyčerpanie
• Udržiava normálny stav slizníc

Vitamín B6 (Pyridoxín hydrochlorid) – 1,4 mg – pri dávke 
0,3 mg vitamínu B6 je možné tvrdiť:
• Prispieva k regulácii hormonálnej aktivity
• Znižuje mieru únavy a vyčerpania, podporuje funkciu 
imunitného systému
• Podporuje tvorbu červených krviniek, prispieva k normá-
lnemu metabolizmu glykogénu a bielkovín

Vitamín E – 12 mg – pri dávke 1,5 mg vitamínu E je možné tvrdiť:
• Chráni bunky pred volnými radikálmi – je antioxidantom

Vitamín B9 – folát (kyselina listová) – 400 mcg 

Selén – 55 mcg 

Zmes ( L- Argininu a L-Karnitinu) – 150 mg 

Ďalšie ingrediencie:  Hypromelóza, oxid titaničitý, E 133 Brilant-
ná modrá, zemiakový škrob, slnečnicový olej

Maca extrakt – 50 mg
• Je prírodným zdrojom fytoestrogénu
• Podporuje hormonálny systém, plodnosť, vitalitu a vytrvalosť
• Priaznivo ovplivňuje fyzické aj duševné zdravie

Zelený čaj extrakt – 100 mg 
• Je antioxidantom, podporuje správnu funkciu prostaty, črevného 
traktu a mikroflóry
• Prispieva k normálnej činnosti srdca, cievneho systému, pružnosť 
ciev
• Udržiava normálnu hladinu cholesterolu v krvi

Zloženie:
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Vitamín B12 – 6 mcg


