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CENNÍK 11 – DOPLNKY VÝŽIVY 

 

Výkon              Cena 

_________________________________________________________________________________ 

Doplnky výživy na podporu mužskej plodnosti 

Fertilovit M Plus (90 kapsúl na 45 dní)         69.- EUR 

Doplnok výživy pre mužov so závažnými patologickými poruchami spermiogramu, najmä morfologickými defektmi        

a poruchami kvality spermií. Balenie na 1,5 mesiaca. Odporúčané užívanie 3 – 6 mesiacov. 

Fertilovit MT (90 kapsúl na 90 dní)          39.- EUR 

Doplnok výživy pre mužov plánujúcich mať dieťa, s diagnostikovanou varikokélou a na celkovú podporu mužského 

reprodukčného zdravia, s miernymi poruchami spermatogenézy. Balenie na 3 mesiace. Odporúčané užívanie                    

3 – 6 mesiacov. 

Fertilovit Omega-3 (90 kapsúl na 90 dní)         20.- EUR 

Doplnok výživy na podporu mužskej aj ženskej plodnosti s obsahom omega-3-mastných kyselín (rybieho tuku).    

Balenie na 3 mesiace. Odporúčané užívanie 3 – 6 mesiacov. 

Sermatrop alfa (30 kapsúl na 30 dní)         52.- EUR 

Antioxidanty pre mužov s diagnostikovaným oxidačným stresom (použitím testov Mioxsys alebo Oxisperm)                    

a s miernejšími poruchami tvorby spermií. Balenie na 3 mesiace. Odporúčané užívanie 3 – 6 mesiacov. 

 

Doplnky výživy na podporu ženskej plodnosti  

Fertilovit F (90 kapsúl na 90 dní)          49.- EUR 

Doplnok výživy na podporu plodnosti pre ženy do 35 rokov. Balenie na 3 mesiace.                                               

Odporúčané užívanie 3 – 6 mesiacov. 

Fertilovit F 35+ (90 kapsúl na 90 dní)         59.- EUR 

Doplnok výživy na podporu plodnosti pre ženy nad 35 rokov s obsahom koenzýmu Q. Balenie na 3 mesiace. 

Odporúčané užívanie    3 – 6 mesiacov. 

Fertilovit F or 2 plus DHA (90 kapsúl na 90 dní)        39.- EUR 



Doplnok výživy na podporu plodnosti pre ženy do 35 rokov ako aj počas prvého trimestra tehotenstva. Obsahuje 

antioxidanty na ochranu pred oxidačným stresom. Balenie na 3 mesiace. Odporúčané užívanie    3 – 6 mesiacov. 

Fertilovit F THY (90 kapsúl na 90 dní)         59.- EUR 

Doplnok výživy na podporu plodnosti pre ženy s poruchami štítnej žľazy. Balenie na 3 mesiace. Odporúčané užívanie    

3 – 6 mesiacov. 

Fertilovit F ENDO (90 kapsúl na 45 dní)         59.- EUR 

Špecifický doplnok výživy pre ženy s endometriózou plánujúce tehotenstvo ako aj pre ženy, ktoré sa nesnažia mať dieťa. 

Balenie na 1,5 mesiaca. Odporúčané užívanie 3 – 6 mesiacov. 

Fertilovit F PCOS (60 kapsúl a 30 vrecúšiek na 30 dní)       49.- EUR 

Doplnok výživy na podporu plodnosti pre ženy so syndrómom polycystických vaječníkov. Balenie na 1 mesiac. 

Odporúčané užívanie 3 – 6 mesiacov. 

Fertilovit Omega-3 (90 kapsúl na 90 dní)         20.- EUR 

Doplnok výživy na podporu mužskej aj ženskej plodnosti s obsahom omega-3-mastných kyselín (rybieho tuku).    

Balenie na 3 mesiace. Odporúčané užívanie 3 – 6 mesiacov. 
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