PODPORA ŽENSKÉ PLODNOSTI

progametiq
…aby se miminko zdařilo!
Gratulujeme k zakoupení kvalitního doplňku stravy Yarilo® Progametiq®. Zvolila jste správně. Děkujeme. Název
Yarilo® byl inspirován slovanským bohem plodnosti Jarilem. Věříme, že budete s účinky Yarilo® Progametiq® spokojena.
Ženské pohlavní buňky (gamety) se nazývají vajíčka (oocyty). Zralé vajíčko je při ovulaci uvolněno z vaječníku do
vejcovodu, kde dochází k jeho oplodnění.
Yarilo® Progametiq® je vhodný pro období, kdy se snažíte počít potomka. Obsahuje inositol v obou jeho formách
(myo-inositol a d-chiro-inositol), které se přirozeně nachází ve folikulární tekutině kolem dozrávajících vajíček.
Folát v Yarilo® Progametiq® je ze 100 % již v biologicky aktivní formě. Na rozdíl od obyčejné kyseliny listové
je okamžitě účinný a nemusí se metabolizovat pomocí enzymu MTHFR. Při užívání 100 % čistého aktivního
folátu se v organizmu neobjevuje nemetabolizovaná kyselina listová (UMFA – unmetabolised folic acid).
Doplňkový příjem folátu zvyšuje u těhotných žen hladinu folátu. Nízká hladina folátu u těhotných žen je rizikovým
faktorem pro vznik vad neurální trubice u vyvíjejícího se plodu. Příznivého účinku se dosáhne při doplňkovém
denním příjmu folátu 400 μg v době nejméně od jednoho měsíce před početím a do tří měsíců po početí. Folát
se podílí na dělení buněk, včetně buněk pohlavních, a podporuje také růst zárodečných tkání v těhotenství.
Zinek přispívá k normální plodnosti a reprodukci a podporuje udržení normální hladiny testosteronu v krvi
u žen i u mužů.
Selen přispívá k normální činnosti štítné žláze a spolu s vitaminy C a E přispívá k ochraně buněk před oxidativním
stresem. Vitamín D3 a hořčík se podílí na procesu dělení buněk. Folát, vitamin B6 a vitamin B12 přispívají
k normálnímu metabolizmu homocysteinu.
Chrom přispívá k udržení normální hladiny glukózy v krvi. Skořice má úlohu v udržení normální hladiny glykemie
(hladiny glukózy v krvi).
Pro Vašeho partnera doporučujeme užívat Yarilo® Man ideálně alespoň 3 měsíce před plánovaným pohlavním
stykem za účelem oplodnění nebo odběrem spermatu za účelem oplodnění.
Při pohlavním styku vhodné používat Yarilo® motility NR gel speciálně vyvinutý pro páry snažící se počít potomka. Yarilo® motility NR gel kromě lubrikačního účinku svým složením a hodnotou pH připomíná seminální tekutinu,
a tak usnadňuje přežití a pohyb spermií k vajíčku.
Výhodné balíčky všech zmiňovaných produktů naleznete na yarilo.cz nebo eshop.axonia.cz.
Doporučené dávkování: 1–2 sáčky denně. Obsahu sáčku nasypte do sklenice s dostatečným množstvím vody,
řádně zamíchejte a ihned vypijte.
Doporučená doba užívání: Nejméně po dobu tří měsíců. Zahájit užívání lze kdykoliv bez ohledu na menstruační
cyklus. Cykly se mohou opakovat.
Složení: Myo-inositol; inulin; citrát hořečnatý; skořicovník cejlonský (Cinnamomum zeylanicum Blume, kůra) – suchý extrakt; konjakový manan (glukomanan) – prášek z hlízy zmijovce indického (Amorphophallus konjac
K. Koch, kořen); přírodní limetkové aroma; sladidlo: isomalt; protispékavá látka: oxid křemičitý; cholin bitartrát; vitamín C (kyselina L-askorbová); citrát zinečnatý; vitamín E (DL-α-tokoferyl-acetát); d-chiro-inositol; vitamín D3 (cholekalciferol); selen (L-seleno-methionin); vitamin B12 (kyanokobalamin); vitamin B6 (pyridoxin-hydrochlorid); aktívní
folát – Quatrefolic® (glukosaminová sůl kyseliny (6S) -5-methyltetrahydrolistové); pikolinát chromitý; jodid draselný.
Upozornění a varování: Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Doplňky stravy nejsou určeny jako náhrada pestré a vyvážené stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí mladších tří let. Výrobek je určen pro dospělé ženy.
Neužívejte v těhotenství a po dobu kojení. Uchovávejte na chladném a suchém místě chráněném před zdroji
tepla. Neužívejte, pokud je obal poškozený. Neužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Neužívejte v případě
alergie nebo podezření na alergii na nějakou složku výrobku.
Balení: 30 sáčků se sypkou směsí po 3,6 g. Čistá hmotnost: 108 g

EZ00.66.34

Výrobce a distributor: AXONIA, a.s., Bydžovská 185, 190 14 Praha 9, Česká republika, www.axonia.cz,
www.yarilo.cz, eshop.axonia.cz, tel. +420 224 240 832.
Pro AXONIA, a.s. vyrábí Erbozeta S.p.A., Strada delle Seriole, 41/43, 47894 Chiesanuova, Republika San Marino.
Yarilo® a Progametiq® jsou registrované ochranné známky AXONIA, a.s.
Quatrefolic® je registrovaná ochranná známka Gnosis.
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PODPORA ŽENSKEJ PLODNOSTI

progametiq
…aby sa bábätko podarilo!
Gratulujeme k zakúpeniu výživového doplnku Yarilo® Progametiq®. Zvolila ste správne. Ďakujeme. Názov Yarilo®
bol inšpirovaný slovanským bohom plodnosti Jarilom. Veríme, že budete s účinkami Yarilo® Progametiq® spokojná.
Ženské pohlavné bunky (gaméty) sa nazývajú vajíčka (oocyty). Zrelé vajíčko je pri ovulácii uvoľnené z vaječníka do
vajcovodu, kde dochádza k jeho oplodneniu.
Yarilo® Progametiq® je vhodný pre obdobie, kedy sa snažíte počať potomka. Obsahuje inozitol v oboch jeho formách
(myo-inozitol a d-chiro-inozitol), ktoré sa prirodzene nachádzajú vo folikulárnej tekutine okolo dozrievajúcich vajíčok.
Folát v Yarilo® Progametiq® je zo 100% už v biologicky aktívnej forme. Na rozdiel od obyčajnej kyseliny listovej je preto v organizme okamžite účinný a nemusí sa na aktívnu formu metabolizovať pomocou enzýmu MTHFR.
Doplnkové užívanie folátu zvyšuje úroveň folátu u matiek. Nízka úroveň folátu je rizikovým faktorom pre poruchy
neurálnej trubice u vyvíjajúceho sa plodu. Priaznivý účinok sa dosiahne pri doplnkovom dennom užívaní kyseliny listovej
v množstve 400 μg aspoň jeden mesiac pred počatím a do 3 mesiacov po ňom. Folát zohráva úlohu v procese delenia
buniek, vrátane buniek pohlavných, a prispieva k normálnej látkovej premene homocysteínu.
Zinok prispieva k normálnej plodnosti a reprodukcii a podporuje udržanie normálnej hladiny testosterónu v krvi
žien i mužov.
Selén podporuje normálnu činnosť štítnej žľazy a spolu s vitamínmi C a E prispievajú k ochrane buniek pred oxidačným
stresom. Vitamín D3 a horčík sa podieľajú na procese delenia buniek. Folát, vitamín B6 a vitamín B12 prispievajú
k normálnemu metabolizmu homocysteínu.
Chróm prispieva k udržaniu normálnej hladiny glukózy v krvi. Škorica má úlohu pri udržaní normálnej hladiny glykémie
(hladiny glukózy v krvi).
Vášmu partnerovi odporúčame užívať Yarilo® Man ideálne aspoň 3 mesiace pred plánovaným pohlavným stykom za
účelom oplodnenia nebo odberom spermií za účelom oplodnenia.
Pri pohlavnom styku je vhodné používať Yarilo® motility NR gél špeciálne vyvinutý pre páry snažiace sa počať potomka. Yarilo® motility NR gél okrem lubrikačného účinku svojím zložením a hodnotou pH pripomína semennú tekutinu,
a tak uľahčuje prežitie a pohyb spermií k vajíčku.
Výhodné balíčky nájdete na yarilo.sk, alebo eshop.axonia.sk.
Odporučené dávkovanie: 1–2 vrecúška denne. Obsah vrecka nasypte do pohára s dostatočným množstvom vody,
riadne zamiešajte a ihneď vypite.
Odporučená doba užívania: Najmenej po dobu troch mesiacov. Začať užívanie možné kedykoľvek bez ohľadu na
menštruačný cyklus. Cykly sa môžu opakovať.
Zloženie: Myo-inozitol; inulín; citran horečnatý; škoricovník cejlónsky (Cinnamomum zeylanicum Blume, kôra) - suchý
extrakt; konjakový manán (glukomanán) – prášok z hľuzy zmijovca konjakového (Amorphophallus konjac K.
Koch, koreň); prírodná limetková aróma; sladidlo: izomalt; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý; cholín bitartrát; vitamín
C (kyselina L-askorbová); citran zinočnatý; vitamín E (DL-α-tokoferylacetát); d-chiro-inozitol; vitamín D3 (kolekalciferol);
selén (L-selenometionín); vitamín B12 (kyanokobalamín); vitamín B6 (pyridoxínhydrochlorid); aktívny folát – Quatrefolic®
(glukozamínová soľ kyseliny (6S) -5-metyltetrahydrolistovej); pikolinát chromitý; jodid draselný.
Upozornenia a varovania: Odporúčaná dávka sa nesmie presiahnuť. Výživové doplnky nie sú určené ako náhrada za
rozmanitú stravu. Uchovávajte mimo dosah malých detí. Výrobok je určený pre dospelé ženy. Neužívajte v tehotenstve
a po dobu dojčenia. Uchovávajte na chladnom a suchom mieste chránenom pred zdrojmi tepla. Neužívajte, pokiaľ je
obal poškodený. Neužívajte po uplynutí doby použiteľnosti. Neužívajte v prípade alergie alebo podozrenia na alergiu
na nejakú zložku výrobku.
Balenie: 30 vreciek so sypkou zmesou po 3,6 g. Čistá hmotnosť: 108 g

EZ00.66.34

Výrobca a distribútor: AXONIA, a.s., Bydžovská 185, 190 14 Praha 9, Česká republika, www.axonia.sk,
www.yarilo.sk, eshop.axonia.sk, tel. +420 224 240 832.
Pre AXONIA, a.s. vyrába Erbozeta S.p.A., Strada delle Seriole, 41/43, 47894 Chiesanuova, Sanmarínska republika.
Yarilo® a Progametiq® sú registrované ochranné známky AXONIA, a.s.
Quatrefolic® je registrovaná ochranná známka Gnosis.
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