
CZ | Conceive Plus - Men´s fertility support – Plodnost muže 60 tbl.

LEGISLATIVA
Rádi bychom Vám sdělili všechny účinky bylinek, avšak NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 
č. 432/2012 ze dne 16.května 2012, platné od 14.12 2012, kterým se zřizuje seznam 
schválených zdravotních tvrzení, nám neumožňuje uvádět všechny účinky našich 
potravinových doplňků ani vzbudit dojem zdravotního nebo léčebného účinku bylin, 
vitamínů a jiných.

Doplněk stravy: Speciální kombinace vitamínů, minerálů a antioxidantů. 
K základním složkám vitamínového komplexu patří zejména zinek, extrakt z macy 
peruánské nebo vitamín B6. 
Balení: 60 modrých kapslí. 
Doporučené dávkování: 2 kapsle denně před jídlem, polykat, nekousat, zapít sklenicí 
vody nebo nápoje. Nepřekračujte doporučenou denní dávku 
(DDD / referenční výživová hodnota denního příjmu u dospělých). 
Upozornění: Ukládat mimo dosah dětí. Nenahrazuje pestrou stravu. V případě že užívá-
te nějaké léky nebo trpíte alergií na některou z obsažených látek, konzultujte se svým 
ošetřujícím lékařem.  
Skladování: Na suchém místě při teplotě 15-25°C, chránit před slunečním zářením a 
sálavým teplem.  Vitamínový a rostlinný doplněk stravy. Vhodné pro osoby s bezlepko-
vou dietou a vegetariány. 
Minimální trvanlivost do: Datum uvedeno na obalu
Spotřebujte do: Datum uvedeného na obalu. 
Hmotnost: Obsah 1 kapsle 247 mg. 
Celé balení: 95g
Distributor: ADIEL, s.r.o., V Cibulkách 359/52, 150 00 Praha 5, IČ: 01388665. 
www.otehotnet.cz
Výrobce: SASMAR Phaumaceuticals SPRL, Brussels B-1170 Belgium

DDD - doporučená denní dávka
mg -  miligram
mcg – mikrogram

Další ingredience: Hypromellose, (Titanium dioxide, 
Brilliant blue = barviva) . Bramborový škrob a 
slunečnicový olej. Bez konzervačních látek.

Vitamín A – 1000 mcg -  při dávce 120 mcg vitamínu A lze tvrdit:
• Přispívá k udržení normálního stavu sliznic
• Podílí se na procesu dělení buněk 
• Pomáhá k normální funkci imunitního systému 

Hořčík – 56,25 mg – při dávce 45 mg hořčíku lze tvrdit: 
• Podílí se na procesu dělení buněk 
• Přispívá k normálnímu stavu kostí, zubů, činnosti svalů  
• Podporuje činnost nervové soustavy 

Železo – 5 mg -  při dávce 2,1 mg železa lze tvrdit: 
• Podílí se na procesu dělení buněk 
• Podporuje normální tvorbu červených krvinek a hemoglobinu, 
přenosu kyslíku v těle a energetickému metabolismu 
• Přispívá k rozpoznávacím funkcím

Zinek – 15 mg -  při dávce 1,5mg zinku lze tvrdit: 
• Přispívá k normální plodnosti a reprodukci 
• Napomáhá k normálním rozpoznávacím funkcím 
• Udržuje normální hladinu testosteronu v krvi 
• Účinně se podílí na procesu dělení buněk 
• Chrání buňky před volnými radikály 
• Podporuje správnou funkci imunitního systému

Vitamín C – 80 mg – při dávce 9 mg vitamínu C lze tvrdit: 
• Udržuje normální funkce imunitního systému během fyzické 
aktivity i po ní 
• Podporuje tvorbu kolagenu pro správnou funkci krevních cév, 
chrupavek, zubů 
• Chrání buňky před oxidativním stresem (volnými radikály) 

Vitamín B2 (Riboflavin) – 8 mg – při dávce 0,24 mg vitamínu B2 
lze tvrdit: 
• Podporuje normální stav sliznic
• Snižuje míru únavu a vyčerpání
• Pomáhá ke správné činnosti nervové soustavy a optimálnímu 
stavu červených krvinek 
• Chrání buňky před volnými radikály 

Vitamín B3 (Niacin) –  15 mg – při dávce 2,7 mg vitamínu 
B3 lze tvrdit: 
• Přispívá k udržení normální činnosti nervové soustavy a 
psychiky 
• Snižuje únavu a vyčerpání
• Udržuje normální stav sliznice 

Vitamín B6 (Pyridoxin hydrochlorid) – 1,4 mg – při dávce 
0,3 mg vitamínu B6 lze tvrdit: 
• Přispívá k regulaci hormonální aktivity
• Snižuje míru únavy a vyčerpání, podporuje funkci 
imunitního systému
• Podporuje tvorbu červených krvinek, přispívá k 
normálnímu metabolismu glykogenu a bílkovin  

Vitamín E – 12 mg – při dávce 1,5 mg vitamínu E lze tvrdit: 
• Chrání buňky před volnými radikály – je antioxidantem 

Vitamín B9 – folát (kyselina listová) – 400 mcg 

Selen – 55 mcg 

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

Další ingredience: Hypromelóza, oxid titaničitý, E 133 Brilantní 
modř, bramborový škrob, slunečnicový olej

Maca extrakt – 50 mg
• Je přírodním zdrojem fytoestrogenu 
• Podporuje hormonální systém, plodnost, vitalitu a vytrvalost 
• Příznivě ovlivňuje fyzické a duševní zdraví  

Zelený čaj extrakt – 100 mg 
• Je antioxidantem, podporuje správnou funkci prostaty, střevního 
traktu a mikroflóry 
• Přispívá k normální činnosti srdce, cévního systému, pružnost cév
• Udržuje normální hladinu cholesterolu v krvi 
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