
Popis a návod k použití 

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.

CZ | Conceive Motility Plus Men's Motility Support 60 kapslí   
Doplněk stravy pro muže s unikátním složením, vyrábí uznávaná belgická společnost SASMAR, která 
přináší na trh kromě vitamínových doplňků stravy také lubrikační gely, se speciálním složením na 
podporu přirozeného početí. K nejdůležitějším složkám Motility Plus Men‘s Support patří zinek, který 
příznivě působí na plodnost a reprodukci. Zinek společně s Vitamínem D se podílí na procesu dělení 
buněk. Dalšími významnými složkami jsou L-karnin, L-arginin.
Jaké účinky mají složky v doplňku stravy Conceive Plus Motility support Men´s?
Zinek 15mg - působí příznivě na plodnost a reprodukci, udržuje normální hladinu testosteronu v 
krvi, napomáhá udržovat imunitní systém, pomáhá chránit buňky před oxidativním stresem, má 
pozitivní vliv na procesu dělení buněk.
Extrakt koncentrátu ženšenu 20:1 - má pozitivní vliv na erekci, vitalitu, sexuální zdraví, únavu, 
vyčerpání a krevní oběh. Napomáhá udržovat imunitní systém a je antioxidant.
Vitamín D 20 µg - udržuje normální stav kostí a svalů, má pozitivní vliv na procesu dělení buněk, 
napomáhá udržovat imunitní systém.
Vitamín E 8mg - pomáhá chránit buňky před oxidativním stresem.
Mangan 1,8mg -  má pozitivní vliv na stav kostí, podporuje ochranu buněk před oxidativním 
stresem.
Vitánie spavá 45mg - hraje roli pro udržení správné koncentrace, duševního zdraví a relaxace.
Důležité informace:
Doplněk stravy pro muže Conceive plus Motility Support Men´s je zaregistrován na Ministerstvu 
zemědělství jako potravinový doplněk. 
Složení: Obsah 2 kapslí: L-karnitin-L-arginin-N-acetylcystein - 950mg, vitamin D - 20µg, mangan - 
1,8mg, zinek - 15mg, vitamin E - 8mg, CoQ10 - 60mg, extrakt Vitánie snodárná  12 : 1 - extrakt 
koncentrátu ženšenu 20: 1 - 45mg.
Balení: 60 celulózových kapslí. Baleno v plastové nádobě s hygienickým uzávěrem. Obsah celého 
balení: 84g.
Doporučené denní dávkování: 2 kapsle denně před jídlem, polykat, nekousat, zapít sklenicí vody 
nebo nápoje. Nepřekračujte doporučenou denní dávku (DDD).
Upozornění: Ukládejte mimo dosah dětí. Nenahrazuje pestrou stravu. Nepřekračujte denní 
doporučené dávkování. V případě že užíváte nějaké léky nebo trpíte alergií na některou z obsažených 
látek, konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. Nedoporučujeme kombinovat s hormonální léčbou či 
léky předepsanými lékařem, pokud užíváte jakékoli léky, konzultujte kombinaci s ošetřujícím 
lékařem.
Skladování: Na suchém místě při teplotě 15-25°C, chránit před slunečním zářením a sálavým 
teplem. 
spotřebujte do: Datum uvedeného na obalu
Distributor: ADIEL, s.r.o., V Cibulkách 359/52, 150 00 Praha 5, IČ: 01388665.
Vyrobeno: Ve Velké Británii podle vysokých standardů kvality GMP (Good Manufacturing Practice). 
Výrobce: SASMAR Pharmaceuticals SPRL, Brussels,B-1170, Belgie. www.sasmar.com 
Více informací: www.otehotnet.cz, www.adiel.cz



Popis a návod na použitie

LEGISLATÍVA
Radi by sme vám poskytli všetky účinky byliniek, avšak NARIADENIE KOMÍSIE (EU) č. 432/2012 z dňa 16. 
mája 2012, platné od 14. 12. 2012, ktorým sa zriaďuje zoznam schválených zdravotných tvrdení, nám 
neumožňuje uvádzať všetky účinky našich potravinových doplnkov ani zobudiť dojem zdravotného alebo 
liečebného účinku bylín.

SK | Conceive Motility Plus Men´s Motility Support 60 kapslí
Doplnok stravy pre mužov s unikátnym zložením, vyrába uznávaná belgická spoločnosť SASMAR, 
ktorá prináša na trh okrem vitamínových doplnkov tiež lubrikačné gély, so špeciálnym zložením na 
podporu prirodzeného počatia. K najdôležitejším zložkám Motility Plus Men´s Support patrí zinok, 
ktorý priaznivo pôsobí na plodnosť a reprodukciu. Zinok spoločne s vitamínom D sa podieľajú na 
procese delenia buniek. Ďalšími významnými zložkami sú L-karnitín a L-arginín.
Aké účinky majú zložky v doplnku stravy Conceive Plus Motility Support Men´s?
Zinok 15mg – pôsobí priaznivo na plodnosť a reprodukciu, udržiava normálnu hladinu testosterónu 
v krvi, napomáha udržiavať imunitný systém, pomáha chrániť bunky pred oxidatívnym stresom, 
má pozitívny vplyv na proces delenia buniek.
Extrakt koncentrátu ženšenu 20:1 – má pozitívny vplyv na erekciu, vitalitu, sexuálne zdravie, únavu, 
vyčerpanie a krvný obeh. Napomáha udržiavať imunitný systém a je antioxidant.
Vitamín D 20µg – udržiava normálny stav kostí a svalov, má pozitívny vplyv na proces delenia 
buniek, napomáha udržiavať imunitný systém.
Vitamín E 8mg – pomáha chrániť bunky pred oxidatívnym stresom.
Mangán 1,8mg – má pozitívny vplyv na stav kostí, podporuje ochranu buniek pred oxidatívnym 
stresom.
Vitánia spavá 45mg – hrá úlohu pre udržanie správnej koncentrácie, duševného zdravia a relaxácie.
Dôležité informácie:
Doplnok stravy pre mužov Conceive Plus Motility Support Men´s je zaregistrovaný na Ministerstve 
poľnohospodárstva ako potravinový doplnok.
Zloženie: Obsah 2 kapslí: L-karnitín-L-arginín-N-acetylcystein – 950mg, vitamín D – 20µg, mangán 
– 1,8mg, zinok – 15mg, vitamín E – 8mg, CoQ10 – 60mg, extrakt Vitánia snodarná 12:1 – extrakt 
koncentrátu ženšenu 20:1 – 45mg.
Balenie: 60 celulózových kapslí. Balené v plastovej nádobe s hygienickým uzáverom. Obsah celého 
balenia: 84g.
Odporúčané denné dávkovanie: 2 kapsule denne pred jedlom, spolknúť, nekúsať, zapiť pohárom 
vody alebo nápoja. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku (DDD).
Upozornenie: Ukladajte mimo dosah detí. Nenahradzuje pestrú stravu. Neprekračujte denné 
odporúčané dávkovanie. V prípade, že užívate nejaké lieky alebo trpíte alergiou na niektorú z 
obsiahnutých látok, konzultujte so svojim ošetrujúcim lekárom. Neodporúčame kombinovať s 
hormonálnou liečbou či liekmi predpísanými lekárom, pokiaľ užívate akékoľvek lieky, konzultujte 
kombináciu s ošetrujúcim lekárom.
Skladovanie: Na suchom mieste pri teplote 15-25°C, chrániť pred slnečným žiarením a sálavým 
teplom.
Spotrebujte do: dátumu uvedeného na obale
Distribútor: ADIEL, s.r.o., V Cibulkách 359/52, 150 00 Praha 5, IČ: 01388665.
Výrobca: SASMAR Pharmaceuticals SPRL, Brussels, B-1170 Belgie. www.sasmar.com
Viac informacií: www.adiel.sk


