
Conceptio: Csapatban könnyebb

BABA PROJEKT: EGY BABÁHOZ 
KETTEN KELLETEK!
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 A teherbe eséshez 2 ember kell! Akárcsak bármely más csapatmunkánál, itt sem elég egy fő a sikerhez. 
Ez azt jelenti, hogy mindkettőtöknek részt kell vennie a projektben. A te párod már foglalkozik a ba-
ba-projekt rá eső részével? Mit tesz azért, hogy javítsa a spermája minőségét mikor arra a 
legnagyobb szükség van?

Ne felejtsük el, hogy a meddőségek 40-50%-ának oka a pár férfi oldalán keresendő. 
A spermának akadályokat kell legyőznie úton a cél felé, és szüksége lehet némi támogatásra, ha azt 
tapasztaljuk, hogy nehezen jutnak el oda.

3 fő probléma, mely meddőséget okozhat a férfiaknál:

Spermaszám: 

 • A spermák száma minden magömlésnél fontos, mivel nem mindegyik tud eljutni a petesejthez.   
 Hogy növelni lehessen a teherbeesés valószínűségét, minél több spermára van szükség minden   
 magömlés alkalmával, hogy nagyobb esélye legyen közülük néhánynak célba érni.

Mozgékonyság: 

 • A mozgékonyság a spermiumok hatékony mozgásának képessége. Ez fontos a teherbeesés  
 sikere szempontjából, mert a spermának végig kell jutnia az egész női reproduktív traktuson, hogy  
 elérje és megtermékenyítse a petesejtet. Ha a sperma nem tud megfelelően mozogni, el sem jut  
 odáig.

Oxidatív stressz:

 • Az oxidatív stressz a szabad gyökök és az antioxidánsok között kialakult egyensúlyhiány a szerve- 
 zetben. Ez az egyensúlyhiány káros hatással van a sejtek DNS állományára, így okozhatja  
 a spermiumok működési zavarát. A DNS károsodás a spermiumok alakjának megváltozását  
 és mozgékonyságának csökkenését okozza, ezáltal csökkentve azok megtermékenyítő  
 képességét. 

 • Bár az oxidatív stresszt csökkentő vitaminok használata javíthatja a megtermékenyítő képességet,  
 fontos ezen kívül is csökkenteni az alkohol fogyasztást, a dohányzást, a telitett zsírok és sok fehérjét  
 tartalmazó diéták alkalmazását, valamint meg kell próbálni elkerülni az elhízást és a pszichológiai   
 stresszt a siker érdekében.

MI VAN AKKOR HA NEM CSAK NÁLAD VAN 
PROBLÉMA? MI A HELYZET A PÁRODDAL?

Gondoltál-e már vitaminok alkalmazására, amik segíthetnek?
A Conceptio babatervező vitamin család olyan összetételű élelmiszer kiegészítő, ami a megfelelő mennyiség-
ben és arányban kínálja a természetes összetevőket, amit egy jól összeállított diétával is magadhoz vehetnél 
– de a Conceptioval egyszerűbb (és kevesebb fáradtságba kerül) mindkettőtök testének megadni mindazt, 
ami a BABA PROJEKT sikeréhez szükséges.
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Miért a Conceptio a legjobb választás?
Ahhoz, hogy a baba megfoganjon, a spermiumokat mindhárom problémás területen segíteni kell. A Conceptio erre 
a legalkalmasabb, mivel mindegyik területen az optimális mennyiséget és arányt tartalmazza, a mozgékonyságot 
azonban egy különleges mennyiségű hatóanyag is támogatja: 3 g L-karnitin.

Mire jó az L-karnitin?
Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy 3 grammnyi L-karnitin fokozza a spermiumok mozgékonyságát. Javitja 
a spermiumok mozgási képességét a női szervezetben, és megakadályozza, hogy  olyan abnormális 
alakú spermiumok termelődjenek, amelyeknek nem lenne esélye elérniük a céljukat: a női petesejtet. Az 
L-karnitin  mennyisége is nagyon fontos: a Conceptio annyit tartalmaz, amennyi ennek eléréséhez éppen 
elegendő.

Az L-karnitin a spermiumok anyagcseréjében játszik nagyon fontos szerepet, mert energiát ad a spermi-
umok termelődéséhez, éréséhez és mozgásához egyaránt.

MILYEN TERMÉKEK ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE A SPERMIUMOK 
TÁMOGATÁSÁRA?
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 Az étrendkiegészítőkben nem az összetevők sokfélesége számít, hanem, hogy mely elemekből van benne 
igazoltan hatékony mennyiség.



A Conceptio mindhárom problémás területen segíti a férfi
termékenységet, az L-karnitin pozitív hatása réven pedig egyedülálló
módon segíti a spermiumok anyagcseréjét és mozgékonyságát.

A Conceptio babaváró 
vitamin erősiti a

spermiumokat és 
támogatja őket az
úton, amely során 

eléritek a célt:

MEGFOGAN  A 
BABÁTOK!

→
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