
 

 

Consumer InformationFertilovit® M plus

Food for special medical purposes for the dietary management  of male fertility 
issues related to limited semen quality

Micronutrient combination with N-acetyl-L-cysteine, citrulline and highly dosed 
folic acid. For coverage of the increased demand for cysteine, citrulline, vitamins 
and minerals.

Fertilovit® Mplus is a food for special medical purposes and is used for the dietary 
management of male fertility issues related to limited semen quality. In men with 
fertility issues related to limited semen quality, impairment of spermatogenesis is 
frequently linked to increased oxidative stress. This leads to a specifically increased 
demand for vitamins, minerals and other substances. N-acetyl-L-cysteine, citrulline, 
zinc, selenium and folic acid in combination with other nutrients cover this demand, 
thus supporting men with impaired semen quality.

Impaired semen quality and unwanted childlessness
As has been shown by a considerable number of studies, male fertility is declining all 
over the world. One in ten couples experience problems conceiving and in 30 % these 
can be assigned to male fertility issues. Assisted reproductive techniques (ART) offer 
a range of possibilities to support people with fertility issues. Clomiphene cycles, 
insemination, IVF or ICSI are very effective to support the fusion of oocyte and 
spermatozoa. However, sperms with severe oxidative damage will substantially lower 
success rates of any fertility treatment. 
Diminished sperm count and quality can be caused by a variety of factors. Pollution, 
hormones in the environment, poor eating habits and others have been claimed to be 
responsible. More and more research has focused on oxidative stress and its 
detrimental effects on sperm health.
Oxidative stress occurs in our bodies as a result of exposure to environmental factors 
such as smoking, alcohol consumption, pollution, pesticides and other chemicals, 
stress and/or trauma. The term oxidative stress refers to damage that is inflicted on 
the body’s cells and tissues by reactive oxygen species. Oocytes and spermatozoa are 
particularly susceptible to this kind of damage. Normally the body has its own powerful 
range of defence mechanisms, the body’s own antioxidants, however, these are not 
always available in sufficient quantity. Since spermatozoa are continually formed anew, 
sperm count and sperm quality can be  positively influenced by a disease-adapted diet.

Powerful antioxidant N-acetyl-L-cysteine
N-acetyl-L-cysteine represents an optimal source of the protein component cysteine. 
This amino acid is needed for the synthesis of glutathione which is the body‘s most 
important antioxidant. Since oxidative stress is a key factor in triggering sperm 
damage, there is an increased demand for cysteine. In comparison to glutathione, its 
precursor N-acetyl-L-cysteine exhibits a better oral bioavailability and is converted as 
required into the antioxidatively active form after intake.

Antioxidant vitamin C with sustained release
Vitamin C is the main antioxidant in the seminal plasma. Since it is quickly eliminated 
from the body, the majority of the ingested vitamin C usually cannot exert its positive 
effects. Hence Fertilovit® Mplus contains vitamin C with sustained release, so patients 
benefit from a continuous release and a longer effect duration.

L-arginine precursor L-citrulline
The amino acid arginine is necessary for normal spermatogenesis. Arginine is 
converted into the polyamines spermine and spermidine, which are found in high 
concentrations in the seminal fluid, as well as the protamines which are necessary for 
packing and stabilization of the sperm DNA. However, arginine exhibits a low oral 
bioavailability. In contrast, citrulline, also an amino acid and precursor of arginine, has 
a very good oral bioavailability. Citrulline is metabolized to arginine in the body in line 
with demand and thus used in an indirect, but efficient way for the synthesis of 
spermine, spermidine and the protamines. Furthermore, after conversion into 
arginine and via the mediator nitric oxide (NO), citrulline can lead to improved erectile 
function.

Zinc and selenium
Men with impaired semen quality have an increased risk for deficiencies in selenium 
and zinc.
Zinc is an essential component of spermatocytes. If the body lacks zinc, sperm 
production is significantly decreased. Also sperm motility is decreased since zinc 
contributes to the binding of the sperm head to the sperm tail.
Selenium promotes the protection of sperm DNA in two ways: by the stimulation of 
protamine packaging of the sperm DNA as well as part of antioxidant enzymes. 

Folic acid
Like zinc and selenium, folic acid promotes protamine packaging of the sperm DNA. A 
deficit in folic acid intake is associated with a significantly higher risk for sperm DNA 
damage.

Dietary management with long-term effect
The long-term effect of Fertilovit® Mplus represents a central aspect of the dietary 
management of male fertility issues related to limited semen quality.
By supplying precursors with optimal bioavailability, which are converted into the 
active forms in line with demand, the usage of vitamin C with sustained release as well 
as the division of the daily dosage into two capsules, a protective long-term effect is 
ensured.

The preparation has been tested in one of Europe’s biggest ART clinics. Men who 
wish to conceive are recommended to take it from at least three months prior to 
conception.

Please visit www.fertilovit.com to learn more!

Fertilovit® Mplus is gluten-free and does not contain lactose or gelatine.

Administration form:
Capsules

Packaging size:
90 capsules, 45 daily servings

Net quantity:
69 g

Ingredients
L-carnitine-L-tartrate, L-citrulline, hydroxypropyl methyl cellulose, D-alpha-tocopheryl 
succinate, L-ascorbic acid, anti-caking agent magnesium salts of fatty acids, 
N-acetyl-L-cysteine, L-glutathione, zinc oxide, coenzyme Q10, lycopene, 
pteroylmonoglutamic acid, sodium selenite, colours titanium dioxide and ammonia 
caramel, glazing agent ethyl cellulose.

Application:
For the dietary management of male fertility issues related to limited semen quality. 

Please note:
Fertilovit® Mplus is a nutritionally incomplete food for special medical purposes. The 
product must be used under medical supervision. A varied and balanced diet as well as 
a healthy lifestyle are important. Please store out of reach of little children.
The content of vitamin E deviates from the maximum quantity according to regulation 
(EU) 2016/128, since this is necessary for the nutritional medical purpose of 
Fertilovit® Mplus.

Signature:
Please take one capsule with plenty of water twice daily, preferentially in the morning 
and in the evening. 

Best before end:
The best before date is printed on the packaging.

Made in Germany 

Sales and distribution:
Gonadosan Distribution GmbH
Römerstrasse 2 
6900 Bregenz 
Austria
www.fertilovit.com

This product is protected by the European patent no. 2736354.

This leaflet was prepared in April 2018

Average nutritional values Per 100 g
Per daily dose

(2 capsules)  

Energy 1,208 kJ
(288 kcal)

19 kJ
(4.6 kcal)

Fat 4.8 g 0 g
  of which saturates 4.1 g 0 g
Carbohydrate 1.2 g 0 g
  of which sugars 0.3 g 0 g
Protein 45.6 g  0.4 g
  L-citrulline 18,750 mg 300 mg
  Glutathione 3,125 mg 50 mg
  N-acetyl-L-cysteine 3,125 mg 50 mg
Salt 0 g  0 g

Vitamin C 6,250 mg 100 mg
Vitamin E 6,250 mg 100 mg
Folic acid 31,250 µg 500 µg
Selenium 6,250 µg 100 µg
Zinc 1,563 mg 25 mg
Sodium 3.8 mg 0.03 mg
L-carnitine 18,750 mg 300 mg
Coenzyme Q10 938 mg  15 mg
Lycopene 250 mg  4 mg



Інформація для споживачаФЕРТИЛОВІТ М плюс 

Збалансований комплекс важливих вітамінів, мікроелементів та 
амінокислот для забезпечення оптимальних умов мікронутрієнтної 
підтримки, яка сприяє поліпшенню метаболічного та гормонального 
профілю і підвищенню фертильності чоловіків.

Фертиловіт М плюс – дієтична добавка до раціону харчування чоловіків 
для підвищення фертильності та нормалізації якісних та кількісних 
показників спермограми.

Патоспермія та ідіопатичне безпліддя
Дані значної кількості досліджень демонструють, що фертильність 
чоловіків знижується в усьому світі щороку. У 30 % випадків безпліддя 
подружньої пари обумовлене чоловічим фактором. Для розв’язання цієї 
проблеми застосовують широкий спектр допоміжних репродуктивних 
технологій (ДРТ). Однак використання під час проведення ДРТ спермато-
зоїдів з вираженим пошкодженням, обумовленим дією оксидативного 
стресу, значно зменшує шанси на успішне зачаття. 
Причиною зменшення кількості та якості сперматозоїдів можуть бути 
різноманітні екзогенні та ендогенні чинники, серед яких найбільший 
негативний вплив має оксидативний стрес. Оксидативний стрес – 
процес пошкодження клітин і тканин активними формами кисню. Особли-
во чутливі до таких пошкоджень ооцити й сперматозоїди. Оксидативний 
стрес є наслідком впливу таких чинників як-от: паління, вживання 
спиртних напоїв, забруднене довкілля, хронічний стрес або травма. 
Зазвичай організм використовує власні антиоксиданти для захисту від 
оксидативного стресу, однак їх кількість не завжди достатня. 
Утворення сперматозоїдів відбувається безперервно. Вживання 
спеціально збалансованого комплексу антиоксидантів, вітамінів та 
мікроелементів, важливих для нормального поділу клітин та сперматоге-
незу, відіграє ключову роль у формуванні здорових сперматозоїдів, 
підвищенні їх кількості, рухливості та ефективному відновленні репродук-
тивного здоров'я.

Потужний антиоксидант N-ацетил-L-цистеїн
N-ацетил-L-цистеїн – оптимальне джерело цистеїну. Ця амінокислота 
необхідна для синтезу глутатіону, який є важливим антиоксидантом 
організму. У порівнянні з глутатіоном його попередник N-ацетил-L-цистеїн 
виявляє кращу пероральну біодоступність і після вживання одразу 
трансформується в  активну форму.

Антиоксидант вітамін С з уповільненим вивільненням 
Вітамін С – найважливіший антиоксидант, який міститься в сім’яній рідині.  
Однак він швидко виводиться з організму й не  проявляє повною мірою 
свою захисну дію. Фертиловіт М плюс містить вітамін С з уповільненим 
вивільненням, що сприяє тривалій та максимальній дії його захисних 
властивостей.

L-цитрулін -  попередник L-аргініну
Амінокислота аргінін необхідна для нормального сперматогенезу, а 
також для синтезу протамінів, які стабілізують ДНК сперматозоїдів. 
Однак аргінін має дуже обмежену біодоступність. Аргінін перетворюється 
на  поліаміни сперміну і спермідин, які містяться у високих концентраціях 
у сім’яній рідині. Амінокислота L-цитрулін є попередником аргініну, яка 
ефективно підвищує його рівень. Після перетворення на аргінін цитрулін 
може поліпшувати еректильну функцію через медіатор оксиду азоту (NO).

Цинк і селен
Як правило, чоловіки з порушенням якості сперми мають дефіцит селену 
та цинку.
Цинк є невід'ємним компонентом сперматоцитів. Він значно збільшує 
вироблення сперми та рухливість сперматозоїдів. 
Селен поліпшує рухливість сперматозоїдів та захищає ДНК спермато-
зоїдів від впливу оксидативного стресу.

Фолієва кислот
Фолієва кислота бере участь у синтезі ДНК сперматозоїдів.

Тривалий ефект Фертиловіту М плюс
Поліпшення якості сперми досягається за рахунок захисного тривалого 
ефекту Фертиловіту М плюс. Захисний тривалий ефект Фертиловіту М 
плюс обумовлений вмістом компонентів з оптимальною біодоступністю 
та вітаміну С з уповільненим вивільненням. 

Ефективність та безпека Фертиловіту М плюс була досліджена в одній 
з провідних ДРТ-клінік Європи. Застосування Фертиловіту М плюс 
рекомендується розпочинати за три місяці до планованого зачаття.

Форма випуску
Капсули.

Упаковка
90 капсул, на 45 днів прийому. Вага: 69 г.

Склад: активні інгредієнти:  1 капсула містить: кислоти аскорбінової 
(вітамін С) – 50 мг, токоферолу (вітамін Е) – 50 мг, кислоти фолієвої – 
250 мкг, цинку –12,5 мг, селену – 50 мкг, L-цитруліну – 150 мг, L-карніти-
ну – 150 мг, N-ацетил-L-цистеїну – 25 мг, глутатіону – 25 мг, коензиму 
Q10 – 7,5 мг, лікопену – 2 мг. Допоміжні речовини: гідроксіпропілметил-
целюлоза, кальцію карбонат, кремнію діоксид колоїдний, барвник титану 
діоксид (Е171), барвник помаранчево-жовтий S.
Не містить глютену, лактози та желатину.

Особливості застосування 
Перед застосуванням необхідно обов’язково проконсультуватися з 
лікарем.
Фертиловіт М плюс – дієтична добавка, яка не є заміною повноцінного 
раціону харчування.
Не слід вживати Фертиловіт М плюс при підвищеній чутливості до 
будь-яких компонентів препарату.

Приймати по 1 капсулі 2 рази на добу під час вживання їжі, запиваючи 
достатньою кількістю води. Не розжовувати. Не слід перевищувати 
рекомендовану добову дозу. Для досягнення оптимальних показників 
спермограми рекомендовано починати застосування Фертиловіту М 
плюс  принаймні за 90 днів до планованого зачаття, оскільки цикл 
виробництва сперми становить 74–78 днів. Однак застосування Ферти-
ловіту М плюс  можна  розпочати  в будь-який необхідний час.
Тривалість застосування встановлює лікар.

Побічні реакції
Не повідомлялось. 

Кінцева дата споживання (Вжити до:) або дата виробництва (Виготов-
лено) та номер партії (Серія): 
вказано на упаковці.

Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище +25°С. 
Зберігати в недоступному для дітей місці.

Назва і місцезнаходження виробника. Gonadosan Distribution GmbH, 
Romerstr.2, 6900 Bregenz, Austria, на виробничих площах: BHI-Biohealth 
International GmbH, Heinrich-With-Str. 13, 95213 Munchberg, Німеччина; 
www.fertilovit.com 

Ексклюзивний імпортер в Україні: ТОВ «Клімед Україна». Україна, 
04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 40у; тел.: +38044 228 47 17; 
http://kleemed.com.ua

Для поліпшення функціонального стану чоловічої репро-
дуктивної системи: нормалізації якісних та кількісних 
показників спермограми 

на 100 г
 

Енергетична цінність 1,208 кДж
(288 ккал)

19 кДж
(4,6 ккал)

Жири 4,8 г 0 г
  Насичені жирні кислоти 4,1 г 0 г
Вуглеводи 1,2 г 0 г
  цукор 0,3 г 0 г
Протеїн 45,6 г  0,4 г
  L - цитрулін 18,750 мг 300 мг
  Глутатіон 3,125 мг 50 мг
  N-aцетил-L-цистеїн 3,125 мг 50 мг
Сіль 0 г  0 г

Вітамін C 6,250 мг 100 мг
Вітамін E 6,250 мг 100 мг
Фолієва кислота 31,250 мкг 500 мкг
Селен 6,250 мкг 100 мкг
Цинк 1,563 мг 25 мг
Натрій 3,8 мг 0,03 мг
L - карнітин 18,750 мг 300 мг
Коензим Q10 938 мг  15 мг
Лікопен 250 мг  4 мг

Денна доза
(2 капсули)


