
Oligobs Procrea M  
étrend-kiegészítő por és kapszula 

Étrendi kiegészítő

A Laboratoire CCD de la Femme® vállalat a várandós 
és a szoptató nők számára kifejlesztett mikrotá-
panyag-termékek terén úttörő szerepet tölt be. Tapasz-
talatai alapján most két, a tudományos fejlesztések 
élvonalába tartozó készítményt kínál, ami célzottan a 
nők, illetve a férfiak élettani igényeinek megfelelően ké-
szült: ez az Oligobs® Procréa F, ill. Oligobs® Procréa M. 

MIKROTÁPANYAG-IGÉNY  
FÉRFIAKNÁL:
A termékenységet elősegítő környezet  
biztosítása
A fogamzóképes korú párok 10 – 15%-át érinti a med-
dőség. Az esetek 25%-ában a férfi meddősége miatt 
nem sikerül a gyermekvállalás. Ennek gyakran a az 
ondó rossz minősége (a hímivarsejtek mozgékonysága 
és száma csökkent). Az ondó minőségének a javítása 
érdekében az Oligobs® Procréa M-t specifikusan 3 
céllal állították össze:
-  véd az oxidatív stresszel szemben: antioxidánsokat 

és az enzimek működéséhez szükséges legfon-
tosabb kofaktorokat (C- és E-vitamint, cinket és 
szelént) tartalmaz

-  L-karnitin, koenzim Q10 és L-arginin étrendi forrását 
biztosítja

-  az egészséges szívműködés és vérnyomás biztosítá-
sa: omega-3 zsírsav / DHA tartalom révén.

A TERMÉK ÖSSZETÉTELE  
ÉS A BENNE LEVŐ TÁPANYAGOK 
SZEREPE
Az Oligobs® Procréa M (tasak és lágygél kapszula) 
kiegyensúlyozott arányban tartalmaz vitaminokat, 
nyomelemeket és esszenciális zsírsavakat (omega-3 
zsírt), a Laboratoire CCD de la Femme® magas szintű 
minőségi előírásainak megfelelő módon.

Vitaminok 

Vitaminok
•  A B9-vitamin a sejtosztódás folyamatához nélkülöz-

hetetlen, illetve csökkenti a kimerültséget, segíti az 
aminosavak képződését.

•  A C-vitamin vízoldékony vitamin, ami a sejteket (a 
bennük levő DNS-t, fehérjéket és zsírokat) az oxidatív 
stresszel szemben védi.

•  Az E-vitamin zsíroldékony vitamin, ami védelmet 
nyújt a sejtek, így az ondósejtek számára az oxidatív 
stresszel szemben

Ásványi anyagok
•  A cink szükséges a fogamzóképesség és a repro-

dukciós képességek fenntartásához, szerepet játszik 
az immunrendszer normális működésében, a nor-
mális tesztoszteronszint fenntartásában és a sejtek 
oxidatív stresszel szembeni védelmében.

•  A szelén a hímivarsejtek normális képződésében, az 
immunrendszer és a pajzsmirigy normális működésé-
ben játszik szerepet.

Aminosavak
•  A taurin egy kéntartalmú aminosav, ami az ondóban 

van jelen.

Egyéb
•  Omega-3 zsírsavak: a DHA-t egyes ételek (olajos 

húsú hal: lazac, makréla stb.) tartalmazzák. Francia-
országban az emberek nem fogyasztanak elegendő 
mennyiségben DHA-ban gazdag ételt.  
A DHA a hímivarsejtek membránjában jelen van.

OMEGA-3 ÉS MINŐSÉG
A Laboratoire CCD de la Femme® célja, hogy  
az Ön számára a leghatékonyabb termékeket 
biztosítsa. Ezért elkötelezett abban, hogy  
az Oligobs® Grossesse omega 3 termékben 
használt DHA minőségét szigorúan ellenőrizze.  
A Laboratoire CCD egyedülálló minőségben 
biztosítja az omega-3 DHA-t az alábbiak révén:



•  OMEGAVIE® MINŐSÉG: Franciaországban 
előállított természetes, koncentrált, illetve ultra-
koncentrált tengeri halból készült olajak teljes 
palettája. 
Az Omegavie® minőségi címke igazolja, hogy az 
omega-3-ban nagy tisztaságú, stabil és kiváló 
minőségű tengeri halolaj van jelen az eredeti 
tisztítási és koncentrálási gyártási folyamatoknak 
köszönhetően

•  FRIEND OF THE SEA® (TENGER BARÁT-
JA) kötelezettség vállalás: egy olyan nem 
kormányzati szervezet, mely tiszteletben tartja a 
tengeri erőforrásokat és igazolja, hogy a termé-
kek fenntartható halászatból származnak

•  OMEGAVIE® STABILITÁS: A szabadalmazta-
tott eljárás lehetővé teszi, hogy az olajak stabilak 
legyenek, és biztosítja, hogy az omega-3 DHA-
ban gazdag olajak optimálisan megőrizzék az 
érzékszervi minőséget és tápértéket.

ÉLETMÓDRA ÉS TÁPLÁLKOZÁS-
RA VONATKOZÓ TANÁCSOK:
•  Tilos az alkoholfogyasztás, dohányzás, vagy 

káros anyagok használata. 
•  Tápanyagokban kiegyensúlyozott, változatos 

étrendet tartson (napi öt adag gyümölcsöt és 
zöldséget fogyasszon)

•  Ne kezdjen el fogyókúrázni és ne térjen át fehér-
jében dús étrendre

•  Sok vizet igyon (naponta legalább másfél liter-
nyit), különösen éhgyomorra. Fogyasszon gyü-
mölcsleveket. Így biztosítja, hogy az elfogyasz-
tott táplálék elegendő folyadékot tartalmazza.

•  Minél többet pihenjen.
•  Hetente legalább kettő vagy három alkalommal 

éljen házaséletet.
•  A stimuláló hatású szerek (tea vagy kávé) túlzott 

fogyasztását kerülje 
•  Kíméletesen, de naponként végezzen testmoz-

gást, pl. gyalogoljon, ússzon…

HOGYAN KELL SZEDNIE  
A TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐT
Naponta 1 db tasak tartalmát (amit egy pohár vízben 
feloldott) fogyassza el reggeli alatt. A napi 1 db lágygél 
kapszulát a benne levő omega-3 olajak jobb felszívó-
dása érdekében lehetőleg este vegye be. 

KÜLLEM
•  Doboz, aminek tartalma 30 db tasak  

+ 30 db omega-3 lágy gél kapszula 
•  ACL kód: 3401561173122

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 de la Femme® vállalat küldetése 
a nők általános jóllétének és egészségi állapotának a 
segítése. Ebből a célból kínálja teljes, Oligobs® elneve-
zésű termékpalettáját, amelynek 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 kap-
csolatot 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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