
Fertilovit F 35 plus 
Rövid leírás: 
A Fertilovit F 35 Plus egy szakemberek és meddőségi specialisták által összeállított fogantatást segítő étrend-
kiegészítő, mely kifejezetten 35 év feletti nőknek ajánlott. Előkészíti testünket az egészséges fogantatásra és a 
terhesség korai szakaszára, továbbá növelheti a spontán teherbeesés esélyeit. 

Részletek: 
Termékenységi vitamin 35 év feletti nőknek. 
Terhesség előtti étrend-kiegészítő 800 mcg folsavval, B-vitaminokkal, vassal, jóddal és Q10 koenzimmel, 
valamint nyújtott felszívódású C-vitaminnal.  
 

Hogyan működik a Fertilovit® F 35 Plus? 

A Fertilovit® F 35 plus a reproduktivitást segíti azáltal, hogy teljes körű vitamin és ásványianyag-ellátást biztosít. 
Ezen tápanyagok bevitelének fontossága régóta ismert. Minden nőgyógyász folsavat javasol, elsősorban a korai 
embrionális szakaszban nyújtott neurológiai védelem miatt. Az orvosok és meddőségi szakemberek egyre 
inkább hangoztatják, hogy ezen felül a vitaminok és ásványi anyagok is létfontosságú szerepet töltenek be a 
fogantatásban. Tanulmányok kimutatták, hogy a vas és a B-vitamin különösen jó hatást gyakorol az egészséges 
fogantatásra. Az antioxidánsok szintén lényegesek az oxidatív stressz elleni harcban. 
 
A 35 év feletti nők számára kifejlesztett termék Q10 koenzimet is tartalmaz, ami befolyásolja a 
mitokondriális egészség megőrzését.  
 

Oxidatív stressz 
Az oxidatív stressz akkor keletkezik, ha szervezetünkben felborul a prooxidánsok és az antioxidánsok kényes 
egyensúlya. Ekkor bizonyos szervek és szövetek biomolekulái sérülést szenvedhetnek el. Szervezetünkben 
ekkor szabadgyökök keletkezhetnek, melyek káros hatásait ma már jól ismerjük, az oxidatív stressz pedig 
egyértelműen ezek termelődésével jár. Káros hatással lehetnek a protein-szintézisre és az energia előállítására 
szervezetünkben. 
 
Szakértők szerint az oxidatív stressz komolyan hátráltathatja az embrió fejlődését, ezért kiemelten fontos, hogy 
foglalkozzunk vele, különösen a kor előrehaladtával (jellemzően 35 év felett).  
 
Meddőségi specialisták a legutóbbi kutatási eredmények alapján alkották meg a Fertilovit® F 35 plus-t. Sokféle 
elengedhetetlen antioxidánst és vitamint – a maximális sejtvédelem érdekében nyújtott felszívódású C-vitamint 
- tartalmaz. 
  

A petesejtek velünk öregszenek 
Mint a fentiekből kiderül, a nők termékenysége 35 éves kor felett csökkenni kezd. Petesejtjeink ugyanis 
születésünktől fogva velünk vannak, így gyakorlatilag velünk egyidősek. Ez azt jelenti, hogy ugyanolyan korúak, 
mint mi, és a kor sajnos a petesejtekre is hatással van, idővel csökkenni kezd minőségük. Szakértők ezt a 
mitokondrium öregedésével hozzák összefüggésbe, mely a petesejt legfontosabb alkotórésze, hiszen ez felel az 
energiaellátásért a petesejten belül. Érthető okokból egyik sejtünk sem tartalmaz annyi mitokondriumot, mint a 
petesejt. Ha a mitokondrium a korból fakadóan túl sok károsodást szenved el, akkor már nem lesz képes elég 
energiával ellátni a petesejtet. Ez kihat a sejtosztódásra, ezáltal az embrionális fejlődés korai szakaszára is. A 
Q10 koenzim a mitokondriális funkciókat javítja, ezért meddőségi specialisták gyakran ajánlják fokozott 
mennyiségű bevitelét 35 év felett.  
  
A Fertilovit® F 35 Plus fogantatást segítő étrend-kiegészítő támogatja a fogantatást és a baba egészséges 
fejlődését is.  
 



Tápanyagtáblázat:  
Fertilovit® F 35 plus Ajánlott napi mennyiség (1 kapszula) % NRV*  
C-vitamin 100 mg 125  
E-vitamin  20 mg 166  
B1-vitamin 3 mg 272  
B2-vitamin 3 mg 214  
Pantoténsav 12 mg 200  
B6-vitamin 4 mg 285  
B12-vitamin 7 μg 280  
Folsav 800 μg 400  
D-vitamin 5 μg 100  
Niacin 35 mg 218  
Biotin 200 μg 400  
Cink  5 mg 50  
Magnézium 100 mg 26  
Jód 150 μg  100  
Vas 7,5 mg 54  
Q10-koenzim 

35 mg -  

*) Az EU irányelvei alapján ajánlott napi vitamin és ásványi anyag beviteli referencia értékek 

 

Csomagolás és kiszerelés: 
90 kapszula, mely három hónapos kúrára elegendő. A Fertilovit® F 35 Plus nem tartalmaz laktózt vagy zselatint. 
  

Felhasználási javaslat: 
A legjobb eredmény érdekében a fogantatás előtt 3 hónappal kezdje el szedni. Napi egy  
Fertilovit® F 35 plus 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 35 plus szedése ellenjavallt. Ne szedje a készítményt, 
amennyiben a fenti anyagok bármelyikére érzékeny, vagy anyagcsere problémái vannak! 
  

Az összetevők tudományosan igazolt hatásai:  
C-vitamin: A C-vitamin egy vízben oldódó antioxidáns, mely megvédi sejtjeinket az oxidatív károsodástól. Segít 

szervezetünknek feldolgozni a vasat. A nagy dózisú C-vitamint fogantatás előtt érdemes kerülni, ugyanis az 

száríthatja a méhnyakat, ezáltal a spermiumok nehezebben érik el céljukat. A Fertilovit® F éppen ezért 

tartalmaz relatíve alacsony dózisú, ám nyújtott felszívódású C-vitamint. A C-vitamin ennek ellenére fontos, egy 

2003-mas tanulmány alapján a C-vitamint mérsékelt mennyiségben szedő nők esélye jobb a teherbeesésre. 

  
Cink: A cink az egyik legfontosabb ásványi anyag, melyet a szervezet nem tud előállítani, így megfelelő 
táplálkozás útján kell bevinnünk. Szervezetünk továbbá nem képes eltárolni sem a cinket. Kutatások alapján 
egyre magasabb a cinkhiánnyal küzdők száma még a fejlettebb országokban is. A cink fontos szerepet játszik a 
szénhidrátok, zsírok és proteinek metabolizmusában. Az immunrendszer hatékony működéséhez is cinkre van 
szükségünk. Azonban a cink legfontosabb funkciója a nukleinsavak szintézisében való közreműködése a DNS-
ben és az RNS-ben, melyek létfontosságúak a sejtosztódás és az embrió fejlődése során. 
  
E-vitamin: Egy az 1960-as években készült tanulmány felfedezte, hogy az E-vitamin jótékony hatással van a 
termékenységre. A felfedezést azóta többen is megerősítették, ugyanis a petesejt egészséges fejlődéséhez nagy 
mértékben hozzájárul az E-vitamin, azáltal, hogy csökkenti az oxidatív stressz káros hatásait. 
  



Niacin (nikotinsav): A Niacin a B-vitaminok közé tartozik. Minden élő sejtben megtalálható, és májunk képes 
ennek tárolására. Fontos építőköve bizonyos koenzimeknek, és kulcsszerepe van a metabilizmusban, továbbá 
antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik.  
 
B1-vitamin: A tiamin (vagy B1-vitamin) vízben oldódó vitamin, mely elengedhetetlen az idegrendszer normális 
működéséhez. 
  
B2-vitamin: A riboflavin (vagy B2-vitamin) köznyelven „növekedési vitaminként” is ismert. Fontos előfutára 
bizonyos koenzimeknek, így központi szerepe van a metabolizmusban.  
 
B5-vitamin: A pantoténsav (B5-vitamin) a Koenzim A kialakításában elengedhetetlen, ami pedig létfontosságú a 
metabolizmus szempontjából. Részt vesz a szénhidrátok, zsírok és fehérjék szintézisében és lebontásában, és 
fontos szerepe van a koleszterin termelésében. A koleszterin a szteroid hormonok képzésére van hatással, 
melyek közül több is kulcsfontosságú a reprodukció során. 
  
B6-Vitamin: A B6-vitamint hagyományosan a premenstruációs és a menopauza idején keletkező tünetek 
enyhítésére használják. Nemrég végzett kutatások kimutatták fontosságát a reprodukcióban is. Hatását a 
homocisztein blokkolásával fejti ki. A homocisztein egy potenciálisan káros aminosav, melynek ártalmatlan 
molekulákká bontásához feltétlenül szükséges a B6-vitamin. Hiányakor a magas homocisztein-szint miatt 
hiperhomociszteinémia léphet fel, mely a trombózis veszélyét is növeli. 
 
B12-vitamin: A legfrissebb tudományos eredmények alapján a B12-vitamin növelheti a megtermékenyülés 
esélyeit és csökkentheti a spontán vetélés kockázatát. A B6-vitaminhoz hasonlóan a B12-vitamin is szükséges a 
homocisztein lebontásához. 
  
D3-vitamin: A D3-Vitamin többek között a kalcium és foszfát metabolizmusát szabályozza, így létfontosságú 
szerepe van a csontképzésben, továbbá fontos hatása van az idegrendszer és az izomzat fejlődésére. 
  
Folsav: A folsav nagyon érzékeny, könnyen megsemmisül a tárolás és főzés során, így még azok között is magas 
a folsav hiánnyal küzdők száma, akik egyébként rendszeresen fogyasztanak friss zöldséget és gyümölcsöt. A 
folsav hiánya neurológiai rendellenességeket okozhat, például a nyitott gerinc kialakulásáért is felelős lehet. 
Antioxidáns tulajdonságai mellett a homociszteinek lebontásában is szerepet játszik. Az emelkedett 
homocisztein-szintet gyakran hozzák összefüggésbe a terméketlenséggel, ronthatja a placenta működését, 
illetve megnőhet a vetélés kockázata. Egy lengyel tanulmány 2003-ban kimutatta, hogy a nők sokkal jobb 
minőségű petesejteket hoztak létre, ha a meddőségi kezelés keretein belül rendszeresen folsavat juttattak 
szervezetükbe. 
  
Biotin: A Biotin a B-vitaminok családjába tartozik. Fontos alkotóeleme bizonyos enzimeknek, ezáltal részt vesz a 
metabolizmusban. Ismert szerepe a gének epigenetikus szabályozásában. A biotin hiánya fetilitási 
problémákhoz vezethet, és növelheti a fejlődési rendellenességek kockázatát.  
 
Jód: A jód egy nagyon fontos ásványi anyag, mely a pajzsmirigy működését befolyásolja. A pajzsmirigy olyan 
hormonokat termel, amik kulcsfontosságú szabályozói a növekedési folyamatoknak és a metabolizmusnak. 
Ezért fontos, hogy a leendő anyukák ne csak annyi jódot vegyenek magukhoz amennyi számukra szükséges, 
hanem a babát is támogassák vele. A jódhiány egészségügyi veszélyei a pajzsmirigy alulműködéséhez 
vezethetnek, mely által csökken a termékenység is. Ezen felül a jódhiány káros hatással lehet a baba testi és 
szellemi fejlődésére. 
  
Magnézium: A magnéziumhiány nem ritka a terhesség alatt. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy megnő a 

magnézium-kiválasztódás, ráadásul babánk is megnövekedett magnézium-szükséglettel rendelkezik. A 

magnéziumhiány első tünetei lehetnek a lábszárgörcsök, de a méh összehúzódására is hatással lehet. Ennek 

legrosszabb következménye akár koraszülés is lehet.  

 
Vas: A vas a hemoglobin egyik fő alkotórésze, elengedhetetlen a vérképzéshez, mely a termékenységet is segít 
növelni az ovuláció támogatásával. Legfrissebb kutatások alapján az egészséges pajzsmirigy-működésre is 
hatással van.  



 
Q10-koenzim: A Q10-koenzim a mitokondriumon belüli kémiai energia egyenletes termeléséért felelős. A 
test összes sejtje közül a petesejt tartalmazza messze a legtöbb mitokondriumot. A Q10 koenzim a 
mitokondriális funkciókat javítja, ezért meddőségi specialisták gyakran ajánlják fokozott mennyiségű bevitelét 
35 év felett.  


