
Profertil®

Za dietetsko uravnavanje  
motenj plodnosti pri moških  

z željo po otrocih

Zadnja leta obvladovanje motenj plodnosti pri 
parih z željo po otrocih pridobiva vedno večjo 
vlogo v medicini. Demografske študije kažejo, 
da danes vsak šesti do sedmi par ostaja brez 
otrok proti svoji volji. Razloge za to je najti pri 
obeh spolih.

Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije 
(WHO) so razlogi za neplodnost pri 40 % pa-
rov na ženski strani, pri 20 % pri obeh, pri 40 
% pa je vzrok izključno v moški neplodnosti. 

Težave s plodnostjo so pri moških večinoma 
povezane z motnjami v spermatogenezi (fizio-
loški proces tvorbe in zorenja semenčic). Kaže 
se kot zmanjšanje v kakovosti in količini se-
menčic. V primerjavi z normalnimi vrednostmi 
(potrebnimi za uspešno oploditev) sta moč-
no zmanjšani bodisi količina bodisi gibljivost 
semenčic in/ali pa je močno povečan delež 
okvarjenih semenčic. V največ primerih gre 
celo za kombinacijo vseh treh faktorjev. 

V nasprotju z ženskami, kjer je na voljo več 
vrst zdravljenja, so možnosti zdravljenja pri 
moških zelo omejene, večinoma na izboljša-
nje poglavitnega faktorja, kakovosti semen-
čic. Poznanega zdravila, ki bi vplivalo na ka-
kovost sperme, ni. Raziskave pa kažejo, da 
imajo določena mikrohranila lahko pozitiven 
učinek na število, gibljivost in tvorbo semen-
čic. Tako je mogoče izboljšanje stanja moške 
plodnosti na prehransko-fiziološki način.

Spermatogeneza je zelo kompleksen in za-
pleten biološki proces, ki traja nekaj tednov 

(navadno kakih 12 tednov). Med tem proce-
som telo potrebuje različne esencialne hra-
nilne snovi za podporo različnim razvojnim 
stopnjam semenčic kot so vitamini in njim 
podobne snovi, elementi v sledovih, minerali 
in amino kisline. Določena hranila so nujen 
pogoj za normalno in optimalno spermatoge-
nezo. 

Pri moških z motnjami plodnosti je potreba 
po omenjenih hranilih močno povečana. Do-
kazano je, da je z redno in usmerjeno oskrbo 
z uravnoteženo kombinacijo točno določenih 
hranil v zadostnih količinah, mogoče s pre-
hrano vplivati na naraven proces tvorbe se-
menčic.

Številne snovi, ki so osrednjega pomena za 
učinkovito spermatogenezo, so priznani raz-
iskovalci posamično raziskovali in objavili iz-
sledke raziskav. PROfertil® združuje raziskane 
snovi v skladu z izsledki teh raziskav. Njegovo 
delovanje je podprto s številnimi študijami, 
sestava pa zaščitena s patenti.  

PROfertil® je preparat, posebej razvit za iz-
boljšanje kakovosti sperme ter posledično 
plodnosti pri moških z motnjami plodnosti in 
željo po otrocih.

SLo

Sestavine na dan (2 kapsuli)

L-karnitin 440 mg

L-arginin 250 mg

koencim Q10 15 mg

vitamin E 120 mg

cink 40 mg

folna kislina 800 mcg

glutation 80 mg

selen 60 mcg

Sestava PROfertil®-a
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Podatki o prehranskih lastnostih

PROfertil® je živilo za posebne zdravstvene 
namene, namenjeno za dietetsko uravna-
vanje motenj plodnosti pri moških z željo po 
otrocih.

Z rednim vnosom PROfertil®-a v skladu s pri-
poročili za uporabo in glede na določene zna-
čilnosti vsebovanih hranilnih snovi, je mogoče 
doseči izboljšanje v enem ali več kriterijih, ki 
se uporabljajo pri opisovanju kakovosti sper-
me. Ti kriteriji so navadno: gibljivost in gosto-
ta semenčic, volumen ejakulata in stopnja 
deformacije semenčic (morfologija). 

Natančno določena in s študijami podprta 
sestava PROfertil®-a je prilagojena posebnim 
prehranskim zahtevam in povečanim potre-
bam moških z motnjo plodnosti po določenih 
hranilih. 

Selen: ima vlogo pri nastanku semenčic
Osnovni pogoj za reproduktivno zmožnost pri 
moških je normalno delovanje spermatoge-
neze (biološki proces tvorbe semenčic). Nor-
malna spermatogeneza povečuje verjetnost 
oploditve ženskega jajčeca in tako povečuje 
verjetnost zanositve.

Cink: ima vlogo pri plodnosti in razmnože-
vanju
Normalizacija plodnosti in zmožnost razmno-
ževanja pri moških sta očiten pogoj za zano-
sitev.

Folat: prispeva k presnovi homocisteina
Eden poglavitnih razlogov za slabo kakovost 
moške sperme so povišane vrednosti homo-
cisteina v organizmu. Homocistein je snov, ki 
nastane med presnovo proteinov. Z nalaga-
njem homocisteina lahko prihaja do motenj v 
oskrbi testisa s krvjo. Posledično sta zmanj-
šana tako število kot gibljivost semenčic.

Folat: prispeva k sintezi aminokislin
Normalizacija sinteze aminokislin je pomem-
ben pogoj za kakovost semenčic. S sintezo 
aminokislin kot sta lizin in metionin, pride v or-
ganizmu do tvorbe L-karnitina. S sintezo ami-
nokislin glutamične kisline, cisteina in glicina, 
pa se tvori pomembna učinkovina glutation. 

Vitamin E in selen: imata vlogo pri zaščiti 
celic pred oksidativnim stresom
Izraz “prosti radikali” (RKS – reaktivne kisi-
kove spojine) se nanašajo na molekule, ki 
imajo enega ali več neparnih elektronov, ki 
zlahka reagirajo s svojim okoljem. Če količi-
na RKS preseže fiziološko vrednost, to vodi 
v oksidativni stres, ta pa v poškodbo celice. 
V semenski tekočini oksidativni stres vodi v 
zmanjšano koncentracijo in gibljivost semen-
čic. Prav tako pa oksidativno stres lahko vodi 
do sprememb v strukturi DNA semenčic (pre-
kinitev verig DNA).

Navodila za uporabo

Vzemite dve kapsuli na dan med obrokom ali 
po njem, skupaj z nekaj tekočine. 

Kapsule je potrebno jemati vsaj tri mesece, 
da bi lahko vplivali na vse stopnje spermato-
geneze. Priporočljivo ga je jemati vse do za-
nositve. Če imate vprašanja glede optimalne-
ga jemanja ali druga vprašanja, se posvetujte 
s svojim zdravnikom.

Neželeni učinki

V kliničnih študijah na PROfertil®-u ni prišlo do 
neželenih učinkov.

Pomembno obvestilo

Živilo je potrebno uporabljati pod zdravniškim 
nadzorom. Pred prvo uporabo ali ob spre-
membi priporočenega odmerjanja se posve-
tujte s svojim zdravnikom.
Ni popolno (kompletno) živilo. Ni primerno za 
uporabo kot edini vir prehrane.
Živilo ni nadomestilo za uravnoteženo in ra-
znovrstno prehrano. Pazite na zdrav življenj-
ski slog.
Shranjevati nedosegljivo otrokom!
Živilo shranjujte v suhem prostoru, pri tem-
peraturi do 25°C, zaščiteno pred neposredno 
svetlobo.

Vegi-kapsule: kapsule rastlinskega izvora 
(celuloza). Ni živalskih aditivov in se dobro 
prenašajo. 

Pakiranje

Profertil® je na voljo v pakiranju po 60 
kapsul (mesečni odmerek) in 180 kapsul 
(tromesečni odmerek).

Uvoz/Distribucija

Potenza Medica d.o.o.
Cesta Cankarjeve brigade 18
1290 Grosuplje
Tel/Fax: +386 1 786 28 04
mail: info@potenza-medica.si
www.profertil.si

Izdelano za

Lenus Pharma GesmbH
A-1160 Dunaj/Avstrija
Izdelano v Avstriji

registracijske številke patentov

Avstrija  503.219
Evropska unija 1.978.949
Evrazija 015.422

REF 58-1121.3381/411
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