
Fertilovit F or2 
Rövid leírás: 
Fogantatást segítő étrend-kiegészítő és magzatvédő vitaminkészítmény 400 mcg folsavval, B-vitaminokkal, C-
vitaminnal, vassal, jóddal és Q10-koenzimmel. 

Részletek:  
A Fertilovit® F or 2 nem csupán a terhesség előtt, de a terhesség késői szakaszáig biztonságosan fogyasztható. 
Csupán napi egy kapszulával gondoskodhatunk saját szervezetünk és magzatunk megváltozott vitamin és 
ásványianyag-szükségletéről. Teljes körű vitamin és antioxidáns tartalom, a szükséges ásványianyag-
tartalommal és nagy dózisú folsavval kiegészítve. 

A baba már érkezése előtt megváltoztat 
Minden nőgyógyász javasolja a leendő kismamáknak a folsav fokozott bevitelét már a terhesség előtt, majd 
végig a várandósság során. 

A folsav a B-vitaminok csoportjába tartozik, és számos tápanyag-forrásból hozzájuthat szervezetünk, többek 
között zöldségek és gyümölcsök fogyasztása által. Mindazonáltal nagyon érzékeny a fényre és a hőre, így 
könnyen megsemmisül. A spontán terhesség elérésére vágyó nőknek nagyon oda kell figyelniük a megfelelő 
mennyiségű folsav bevitelére, mert nem csak a helyes vérképzést segíti, hanem többek között a sejtosztódásért 
és az idegrendszer megfelelő fejlődéséért is felelős.  

Az egyéb B-vitaminok, mint pl. a B6 és B12-vitamin segít a sejtosztódásban és a homocisztein 

metabolizmusában. A pantoténsav – mely szintén fontos B-vitamin – a szteroid hormonok metabolizmusára 

fejti ki hatását. Ezek között több nemi hormon is megtalálható, melyek központi szerepet játszanak a 

reprodukció során. 

Q10-koenzim a petesejtek védelméért 
A Q10 koenzim a mitokondrium metabolizmusában segíti szervezetünket. A petesejt rendelkezik a legtöbb 

mitokondriummal, de ez nem meglepő, hiszen a mitokondrium a sejt „erőforrása”, mely ellátja a petesejtet a 

megfelelő mennyiségű energiával, és ez különösen fontos egy terhesség során. 

A többi tápanyag és ásványi anyag is létfontosságú. A vas az oxigén megfelelő szállításáért felel a vérben, míg a 

jód a pajzsmirigy megfelelő működését biztosítja. A C-vitamin és E-vitamin a sejt DNS-ét védi az oxidatív 

stressztől. A maximális hatás érdekében nyújtott felszívódású C-vitamint tartalmaz. 

Tápanyagtáblázat: 
Fertilovit® F or 2 Ajánlott napi mennyiség (1 kapszula) % NRV* 
C-vitamin 80 mg 100 
E-vitamin  12 mg 100 
B1-vitamin 1,1 mg 100 
B2-vitamin 1,4 mg 100 
Pantoténsav 6 mg 100 
B6-vitamin 1,4 mg 100 
B12-vitamin 2,5 μg 100 
Folsav 400 μg 200 
D-vitamin 5 μg 100 
Niacin 16 mg 100 
Biotin 50 μg 100 
Cink  5 mg 50 
Magnézium 100 mg 26 
Jód 100 μg  66 
Vas 7,5 mg 54 
Q10-koenzim 30 mg –  



Csomagolás és kiszerelés: 
90 kapszula, mely három hónapos kúrára elegendő. 
 
A Fertilovit® F or2 nem tartalmaz laktózt vagy zselatint. 
  

Felhasználási javaslat: 
A legjobb eredmény érdekében a fogantatás előtt 3 hónappal kezdje el szedni. A terhesség késői szakaszáig 
szedhető. Napi egy Fertilovit® F or2 kapszula ajánlott. 
 
Kérjük, olvassa el a dobozon található tájékoztatót. A megadott mennyiséget ne lépje túl! Gyermekektől elzárva 
tartandó! Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik az egészséges táplálkozást és a testmozgást. 
 

Ellenjavallatok: 
Pajzsmirigy-autoimmun betegség esetén a Fertilovit®F or2 szedése ellenjavallt. Ne szedje a készítményt, 
amennyiben a fenti anyagok bármelyikére érzékeny, vagy anyagcsere problémái vannak! 
 


