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Spermë të shëndoshë brenda 3 muajsh

PROFERTIL

Profil
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Së Numri
bashku
deri
tek
realizimi
i
të ashpër e formulon profesori univeri spermatozoidëve: min. 20 Mio./ml
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Rruga deri tek
fëmija i dëshiruar:

4

botues

Rruga deri tek PROfertil®:
MEDIKOS PHARMA
Rr. Nena Terez pp.
Gjakove, KOSOVO
Tel./Fax: +38 1 39 03 21 241
Mobile: +37 74 44 95 520
E-Mail: info@medikos-pharma.com
www.medikos-pharma.com
Nr. i patentës: 503.219

“Profertil Profil, revistë
rreth ëndrrës e të qenit
baba”, është medium i përshtatshëm si për mjekët ashtu
edhe për pacientët, e cila informon mbi bazat e fertilitetit
tek mashkulli, pengimit dhe
mundësive të përmirësimit të
tyre.
Për PROfertil® nuk keni
nevojë për recetë mjeku.
Në ekzaminimet klinike të
PROfertil® është vërejtur as-

fakte për
pjellshmëri

Prodhimi në testikuj

PROfertil® ndikon si palestër sportive (fitness)
për qelizat e farës tuaj. Me një bashkim të tetë
substancave të ndryshme, ky preparat në
mënyrë të fokusuar i largon ato probleme, të
cilat ndikojnë negativisht në kualitetin e farës.
radhë kanë marrë çdo ditë 2 kapsula
PROfertil®. Këta 3 muaj treguan rezultate të konsiderueshme: jo vetëm që
vëllimi i derdhjes është rritur për 24%
(prej 2,91 në 3,61 mililitër), por edhe
dendësia është rritur për 80%.
Dendësia e spermatozoideve për nj
mililitër është rritur në 23,73 miliona,
këta ishin më të lëvizshëm dhe më të
frytshme. Edhe numri i qelizave të
farës të lëvizshme është rritur prej
8,95% në 19,27% (+11,53%),
lëvizshmëria e farës në përgjithësi
është rritur prej 33,13% në 49,27%

Profil
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Lumturia bashkëshortore e
testuar në mënyrë klinike

Ndonjëherë ndikon edhe një ndryshim
i vogël, dhe ju jeni më afër realizimit
të dëshirës tuaj e të qenit prind. Por
edhe nëse pas kësaj nuk shihni sukses në procesin e ngjizjes, nuk do të
thotë se duhet të dorëzoheni e të
hiqni dorë nga ëndrra e lumturisë
familjare. Një studim i bujshëm e
thekson efikasitetin e marrjes së
rregullt të PROfertil®.
Docenti universitar dr. Martin Imhof
ka testuar efikasitetin e këtij kurimi:
82 meshkuj me dëshirë shumëvjeçare për të pasur fëmije 3 muaj me

PROFERTIL

(+48,7%). Shumë më e rëndësishme
se këta shifra shkencore është
domethënia i tyre për babanë me
dëshirën e paplotësuar për fëmijë.
Pas këtij tremujori dr. Imhof vërtetoi
21 përfundime normale të analizës.
Me fjalë të tjera: Çdo i katërti pjesëmarrës kishte pas kësaj analize rezultate normale në spermiogram.
14 prej tyre – pasi ka ngel shtatzëne
partnerja – janë bërë baba.
Mundësia e krijimit të familjes jeton
P
pra - me PROfertil®.

një efekt anësor.
PROfertil® duhet të merret minimum
3 muaj, vetëm ashtu mund të normalizohet çdo stadium i formimit të
spermatozoideve. Me marrjen e PROfertil® duhet të vazhdoni deri sa të realizohet shtatzënia, por edhe më
tutje.
PROfertil® mund të merrni në paketime prej 60 kapsulash (për një muaj)
dhe me 180 kapsula (për 3 muaj) por
edhe në formë të thërrmuar
(gjithashtu për 1 muaj apo 3 muaj).

Një çrregullim, shumë shkaqe

Formimi i qelizave të farës drejtohet
nga sistemi i hormoneve dhe procesi
zhvillohet në testikuj. Ky proces zgjat
gjithsej përafërsisht 72 ditë. Për një
sekondë prodhohen rreth 1.000 spermatozoide, për një orë 3-4 miliona. Në
një mililitër derdhje gjenden mesatarisht 20 deri 64 miliona qeliza të farës.

Qelizat janë të ndjeshme ndaj stresit & Co
Për një formim normal dhe të shëndoshë të spermatozoideve duhet të
harmonizojnë shumë faktorë së
bashku. Një mungesë që vërehet në
spermiogram, mund të ketë shkaqe
të ndryshme. Më të rëndësishmet
janë:

Shkaqet medicinale

Këta janë sëmundje të lindura, operacion në zonën e legenit, por edhe
pengesa hormonale, sëmundja e

shytës si dhe infektim në zonën e
jashtme të penisit apo testikujve.

Shkaqe të mënyrës së jetesës

Stres i vazhdueshëm, simptome të
mungesës nga mënyra e të
ushqyerit, pirja e duhanit, pirja e
alkoolit dhe marrja e drogës mund të
kufizoj pjellshmërinë.

Shkaqe tjera

Rëndim hormonal nga mjedisi
jetësor, ndotje e mjedisit,
ndryshim në kualitetin e të
ushqyerit dhe përmbajtjes së
ushqimit, por edhe mosha luan
një rol të rëndësishëm ( më së
voni nga mosha 40 vjeçare
zvogëlohet pjellshmëria e
Edhe mënyra
e të ushqyerit mashkullit).
mund të ketë
ndikim në
Prandaj nuk duhet ta shtymë
pjellshmëri.
gjatë
bërjen
e
një
spermiogrami – nga pritja nuk
bëhesh dot më i pjellshim. P

Spermatozoide
skoceze
Në një studim të
madh skocez janë
analizuar gjithsej
16.000 prova të
spermatozoideve.
Rezultati
ishte
dëshpërues: Sipas
këtij studimi numri
„normal“ i qelizave
të farës nga viti 1989 është ulur për
30%.

Kursime
edhe tek
spermatozoidet?

Ulje mundësish
Ekzaminime të shumta tregojnë se
kualiteti i spermatozoideve në mbarë
botën keqësohet.
Nisemi prej faktit se sot rreth 40% e
meshkujve në botë kanë kualitet më të
dobët të spermatozoideve.

5

PROFERTIL

Profil
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Materie vitale, e cila stimulon pllenimin tek meshkujt.
Përmirëson vllimin, prqendrimin dhe lëvizshmërinë e qelizave të
farës. Informata shtesë: www.profertil.eu ose tek mjeku Juaj.
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