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Vážený uživateli přípravku Orthomol® Fertil plus,
Děkujeme Vám, že jste si zvolili přípravek Orthomol® Fertil plus, vysoce kvalitní 
výrobek společnosti Orthomol. Společnost Orthomol využívá své zkušenosti a 
odborné znalosti při vývoji ortomolekulárních kombinací mikroživin tak, aby Vám 
poskytla prémiové přípravky k udržení dobrého zdraví. V tomto příbalovém 
letáku naleznete informace o přípravku a jeho složkách a rovněž důležité 
poznámky k jeho užívání a možným vedlejším účinkům. Pokud máte další 
otázky, zeptejte se prosím svého lékaře nebo lékárníka.

Co je přípravek Orthomol® Fertil plus?
Orthomol® Fertil plus je doplněk stravy. Obsahuje důležité mikroživiny pro 
mužskou plodnost. 

Zinek přispívá k udržení normálních hladin testosteronu a rovněž k normální 
plodnosti a reprodukci. Selen přispívá k normální spermatogenezi. Vitamin B12, 
vitamin B6 a kyselina listová přispívají k normálnímu metabolismu homocysteinu. 
Vitamin B12, vitamin D a zinek se podílí na procesu dělení buněk.
Mikroživiny selen, měď, zinek, vitamin C a vitamin E přispívají k ochraně buněk 
před oxidačním stresem.

S L-karnitinem, koenzymem Q10 a omega-3 mastnými kyselinami.

Jak užívat přípravek Orthomol® Fertil plus? 
Užívejte obsah jednoho sáčku (= denní dávku), nejlépe každý den jednotlivě s 
dostatečným množstvím tekutin, s jídlem či bez jídla. Tablety a tobolku lze také 
užívat během dne v jakémkoli pořadí.

Jak dlouho je potřeba přípravek Orthomol® Fertil plus užívat?
Je požadováno nepřetržité dodávání mikroživin, které spermiím zajistí nutriční 
podporu po dobu několika týdnů během jejich tvorby a zrání. Zinek přispívá k 
normální plodnosti a reprodukci, selen příspívá k normální spermatogenezi a 
je potřeba jej užívat denně. Orthomol® Fertil plus je potřeba užívat alespoň 3 
měsíce z důvodu optimalizace každého stadia spermatogeneze a zrání spermií.

Co je potřeba dodržet? 
•  Doporučená denní dávka nesmí být překročena.
•  Doplňky stravy nejsou náhradou pestré vyvážené stravy a zdravého životního 

stylu.
• Uchovávejte mimo dosah dětí.

Jsou k dispozici další užitečné informace?
• Orthomol® Fertil plus neobsahuje laktózu ani lepek.
•  Kvůli obsahu rybího oleje (omega-3 mastných kyselin) v tobolce se může 

objevit občasné mírně zvýšené říhání. Pokud chcete říhání zabránit, 
doporučuje se užívat tobolku před spaním

•  Želatina obsažena v tomto přípravku je hovězího původu a splňuje požadavky 
halal.

Jak by měl být přípravek Orthomol® Fertil plus uchováván? 
Orthomol® Fertil plus je nutno uchovávat na chladném a suchém místě.

Jaké způsoby podávání jsou u přípravku Orthomol® Fertil plus možné? 
•  Tablety/tobolka

Kde lze získat další informace? 
Pokud se chcete dovědět více o ortomolekulární nutriční medicíně, bez váhání 
nás prosím kontaktujte.

S pozdravem, 
Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH

Herzogstr. 30 
40764 Langenfeld 
Německo 
international-sales@orthomol.com 
www.orthomol.com

Dovozce a distributor v ČR:
IBI International spol. s r.o.
Senovážné nám. 5, 110 00 Praha
www.ibi.cz

Doplněk stravy
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Složení
1 denní dávka po 3 tabletách a 1 tobolce (2,6 g)

 v denní dávce % NRV**
Vitaminy
Vitamin A, z toho 333 µg RE° 42
      z beta-karotenu 333 µg RE° 
Vitamin D 15 µg (600 IU°°) 300
Vitamin E  120 mg alfa-TE* 1.000
Vitamin C 250 mg 313
Vitamin B6 3,5 mg 250
Kyselina listová 300 µg 150
Vitamin B12 9 µg 360

Minerální látky
Zinek 15 mg 150
Měď 1 mg 100
Selen 80 µg 145

Jiné látky
L-karnitin 440 mg ***
Koenzym Q10 15 mg ***
Lutein 800 µg ***
Lykopen 200 µg ***
Omega-3 mastné kyseliny, včetně 170 mg ***
      eikosapentaenové kyseliny (EPA) 90 mg ***
      dokosahexaenové kyseliny (DHA) 60 mg ***

Složení
L-karnitin-L-tartrát (24 %), maltodextrin, rybí olej (11 %), L-askorbová kyselina, 
hovězí želatina, plnidlo mikrokrystalická celulóza, D-alfa-tokoferylacetát, plnidlo 
hydroxypropyl celulóza, kukuřičný škrob, zvlhčovadlo glycerol, síran zinečnatý, 
plnidlo fosforečnany vápenaté, protispékavé činidlo oxid křemičitý, protispéka-
vé činidlo hořečnaté soli mastných kyselin, koenzym Q10 (0,7 %), zvlhčovadlo 
sorbitol, barvivo uhličitan vápenatý, protispékavé činidlo talek, leštící látka 
hydroxypropylmethylcelulóza, pyridoxin hydrochlorid, lykopen (ze Solanum 
lycopersicum), leštící látka ethylcelulóza, barevné měďnaté komplexy chlorofylů 
a chlorofylinů, síran měďnatý, beta-karoten, extrakt bohatý na lutein z Tagetes 
erecta, barevné oxidy železa, kyselina pteroylmonoglutamová, selenan sodný, 
cholekalciferol, kyanokobalamin

°  RE = ekvivalenty retinolu
°°  IU = mezinárodní jednotky
*  alfa-TE =ekvivalenty alfa-tokoferolu
**  NRV = nutriční referenční hodnota podle Směrnice EU č. 1169/2011
***  není dostupná žádná nutriční referenční hodnota

Vyrobeno společností s certifikací ISO 22000.

FSC 
Label 

Platzhalter 
Breite 17 mm 

Höhe 28,2 mm
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