
Oligobs Procrea F  
étrend-kiegészítő por és kapszula 

Étrendi kiegészítő

A Laboratoire CCD nők számára kifejlesztett mik-
rotápanyag-termékek terén úttörő szerepet tölt be; 
egy olyan innovatív élvonalbeli készítményt kínál, ami 
célzottan a nők igényeinek megfelelően készült: ez az 
Oligobs® Procréa F.

MIKROTÁPANYAG-IGÉNY  
NŐKNÉL:
A termékenységet elősegítő környezet  
biztosítása
A fogamzóképes korú párok 10 – 15%-át érinti a 
meddőség. Az Oligobs® Procréa F biztosítja azokat a 
tápanyagokat, melyek segítenek abban, hogy jobban 
felkészüljön a gyermekvárásra.

AZ OLIGOBS® PROCRÉA F 
(kapszula + lágygél kapszula)  
ÖSSZETÉTELE ÉS A BENNE LEVŐ 
TÁPANYAGOK SZEREPE

Az Oligobs® Procréa F kiegyensúlyozott arányban 
tartalmaz vitaminokat, nyomelemeket, aminosavakat és 
esszenciális zsírsavakat (omega-3 zsírt), a Laboratoire 
CCD magas szintű minőségi előírásainak megfelelő 
módon.

Vitaminok 

Vitaminok
•  A B6-vitamin (2 mg/kapszula) az emberi keményítő, 

a glikogén és a fehérjék anyagcseréjében, számos 
élettani folyamatban, a vörösvérsejtek képződé-
sében, az immunrendszer működésében és a 
hormonális aktivitás szabályozásában játszik fontos 
szerepet.

•  A B9-vitamin (400 µg/kapszula) a sejtosztódás 
folyamatához nélkülözhetetlen, a méhnyálkahártya 
fejlődéséhez fontos

•  A B12-vitamin (3 µg/kapszula) az immunrendszer 
normális működéséhez, a vörösvérsejtek képződésé-
hez elengedhetetlen. Szerepet játszik a sejtosztódás 
folyamatában és az energiatermelésben is.

•  A C-vitamin (120 mg/kapszula) vízoldékony vitamin, 
ami a sejteket az oxidatív stresszel szemben védi.

•  Az E-vitamin (15 mg/kapszula): zsíroldékony vita-
min, ami védelmet nyújt a sejtek számára az oxidatív 
stresszel szemben

Ásványi anyagok
•  A cink (15 mg/kapszula) az immunrendszer nor-

mális működésében játszik szerepet. Szükséges a 
fogamzóképesség és a reprodukciós képességek 
fenntartásához. A sejtosztódásban és –szaporodás-
ban is van szerepe.

•  A réz (500 µg/kapszula) a sejteket az oxidatív stresz-
szel szemben védi 

•  A szelén (50 µg/kapszula)  a kötőszövet, a bőr és az 
érfalak, valamint a csont felépítéséhez elengedhetet-
len. A sejteket az oxidatív stresszel szemben védi. Az 
immunrendszer és a pajzsmirigy normális működésé-
hez is szükség van rá.

•  A króm (25 µg/kapszula) a normális vércukorszint 
fenntartásához, valamint a zsír-anyagcseréhez nélkü-
lözhetetlen. 

•  A magnézium (100 mg/kapszula) a normális ener-
giaháztartás fenntartásához kell. 

Aminosavak
•  A taurin (50 mg/kapszula) egy kéntartalmú amino-

sav, ami az anyatejben van jelen.

Egyéb
Omega-3 zsírsavak: (lágygél kapszulánként 225 mg 
DHA / 50 mg EPA):
Ezek olyan zsírsavak, melyek elengedhetetlenek a 
magzat idegrendszerének és ideghártyájának a megfe-
lelő fejlődéséhez.
A DHA-t egyes ételek (olajos húsú hal: lazac, makréla 
stb.) tartalmazzák. Általában az emberek nem fogyasz-
tanak elegendő mennyiségben DHA-ban gazdag ételt.



OMEGA-3 ÉS MINŐSÉG
A Laboratoire CCD elkötelezett abban, hogy az Ön 
számára a leghatékonyabb termékeket biztosítsa. Ezért 
nagyon szigorú elvárásai vannak az Oligobs® Procréa.F 
termékben használt DHA minőségével kapcsolatban. 
Az Omega-3 minőségét az alábbiak biztosítják:
•  OMEGAVIE® MINŐSÉG: Az Omegavie® márka-

név Franciaországban előállított, nagy tisztaságú, 
stabilitású és kiváló minőségű halolajt és nagy dózisú 
omega-3-t biztosít az eredeti tisztítási és koncentrálá-
si gyártási folyamatoknak köszönhetően

•  OMEGAVIE® STABILITÁS: A szabadalmaztatott 
QualitySilver® eljárás biztosítja, hogy a omega-3 
DHA -ban gazdag olaj védve legyen az oxidációval 
szemben, megőrizze érzékszervi minőségét és tápér-
tékét. Az eljárás eredményeként a terméknek nincs 
kifejezett halszaga.

•  FRIEND OF THE SEA® (TENGER BARÁTJA): 
egy olyan nem kormányzati szervezet, mely tisztelet-
ben tartja a tengeri erőforrásokat és igazolja, hogy a 
termékek fenntartható halászásból származnak

ÉLETMÓDRA ÉS TÁPLÁLKOZÁSRA 
VONATKOZÓ TANÁCSOK:
•  Tilos az alkoholfogyasztás, dohányzás, vagy káros 

anyagok használata. 
•  Tápanyagokban kiegyensúlyozott, változatos étrendet 

tartson (napi öt adag gyümölcsöt és zöldséget 
fogyasszon)

• Sok vizet igyon 
•  Kíméletesen, de naponként végezzen testmozgást, 

pl. gyalogoljon, ússzon…
•  A stimuláló hatású szerek (tea vagy kávé) túlzott 

fogyasztását kerülje 

HOGYAN KELL SZEDNIE  
A TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐT
Naponta 1 db kapszulát és 1 db, omega-3-t tartal-
mazó kapszulát vegyen be; lehetőleg este, egy pohár 
vízzel kell lenyelni.
Szedése gyermekvárásra való felkészülés időszakában 
javasolt.

KÜLLEM
•  Doboz, aminek tartalma 30 db tasak  

+ 30 db omega-3 lágy gél kapszula 
•  ACL kód: 3401594967125

AJÁNLÁSOK
Csak felnőttek számára.
Ne haladja meg a javasolt napi adagot.
Kisgyermekektől elzárva tartandó.
Nedvességtől és hőtől védve tartandó. Az étrendi kie-
gészítőt az egészséges életmód részének kell tekinteni; 
nem szabad a kiegyensúlyozott és változatos étrend 
helyettesítésére használni.

OLIGOBS® TERMÉKPALETTA
A Laboratoire CCD vállalat küldetése a nők általános 
jóllétének és egészségi állapotának a segítése. Az 
Oligobs® termékpaletta részét képezik azok az étrendi 
kiegészítők, melyeket a nők életében kiemelten fontos 
időszakokra (gyermekvállalás előtti időszak, terhesség, 
változás kora) terveztek.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
További információ érdekében, kérjük, vegye fel  
a kapcsolatot kezelőorvosával vagy gyógyszerészével. 
A Laboratoire CCD-vel közvetlenül is kapcsolatba 
léphet:
•  tárcsázza a 0800 35 80 00 (Franciaországban 

ingyen hívható)
•  keresse fel a www.laboratoire-ccd.fr honlapot

Magyarországon forgalmazza a Zyxera Group Kft, 
3529 Miskolc, Szabadságharc u. 7.
email: info@zyxeragroup.com
www.zyxeragroup.com 
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