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Proxeed Plus – wartość odżywcza w 2 saszetkach (10 g): fumaran L-karnityny 3450 mg, fruktoza 2000 mg, chlorowodorek acetylo-L-karnityny 1000 mg, witamina C 180 mg (225%*), kwas cytrynowy 100 mg, koenzym 
Q10 40 mg, cynk 20 mg (200%*), kwas foliowy 400 μg (200%*), selen 100 μg (182%*) oraz witamina B12 3,0 μg (120%*). *Referencyjne wartości spożycia. Składniki: fumaran L-karnityny, substancja słodząca: sacharoza, 
fruktoza, chlorowodorek acetylo-L-karnityny, kwas L-askorbinowy (witamina C), kwas cytrynowy, mleczan cynku, aromat: cytryna, substancja słodząca: Acesulfam K, drożdże wzbogacone 0,2% selenem, koenzym Q10, 
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, cyjanokobalamina 0,1% (witamina B12), kwas foliowy. Rekomendowane spożycie: 2 saszetki dziennie, spożyte przed posiłkami rano i wieczorem. 1 saszetkę rozpuścić 
w 200 ml wody lub soku pomarańczowego. Zaleca się stosowanie produktu Proxeed® Plus przez co najmniej 6 miesięcy. Ostrzeżenia: Nie przekraczać porcji zaleconej do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety stanowią 
skoncentrowane źródło odżywcze, ale nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Nie spożywać po upływie terminu ważności, który zamieszczony jest na opakowaniu. Nie należy 
stosować produktu w przypadku nadwrażliwości na jeden ze składników produktu Proxeed® Plus. Produkt ten nie jest zalecany u dzieci poniżej 12 roku życia. Zawartość opakowania: 30 saszetek po 5 g każda. Przecho-
wywanie: Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 °C) i chronić przed światłem. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Proxeed Women – wartość odżywcza na saszetkę (6 g): L-karnityna 500 mg (jako fumaran L-karnityny 863 g), L-arginina 500 mg, acetylo-L-karnityna 250 mg (w postaci chlorowodorku acetylo-L-karnityny 295 mg), 
witamina C 90 mg (112,5%*), N-acetylocysteina 50 mg, witamina E 30 mg (250%*), żelazo 7 mg (50%*), kwas pantotenowy (witamina B5), 6 mg (100%*), cynk 5 mg (50%*), witamina B6 2 mg (143%*), miedź 0,5 mg (50%*), 
Beta-karoten 4,8 mg (dostarcza 800 µg witaminy A) (100%*), kwas foliowy 400 µg (200%*), witamina D3 5 µg (100%*), selen 27,5 µg (50%*), witamina B12 2,5 µg (100%*). *Referencyjne wartości spożycia. Składniki: 
maltodekstryna, kwas: kwas cytrynowy bezwodny (E330), fumaran L-karnityny, L-arginina, regulator kwasowości: wodorocytrynian sodu (E331), chlorowodorek acetylo-L-karnityny, sproszkowany octan DL-α-tokoferylu 
50% (witamina E), kwas L-askorbinowy (witamina C), sproszkowany beta-karoten 10%, uwodniony glukonian żelaza (żelazo), N-acetylocysteina, aromat pomarańczowy, trójwodny mleczan cynku (cynk), substancje 
słodzące: acesulfam K (E950), sacharynian sodu (E954), substancja przeciwzbrylająca: uwodniony dwutlenek krzemu (E551), drożdże wzbogacone selenem do 0,2% (selen), D-pantotenian wapnia (witamina B5), cyja-
nokobalamina 0,1% proszek (witamina B12), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), cholekalcyferol 0,25% proszek (witamina D3), bezwodny siarczan miedzi (miedź), uwodniony kwas foliowy. Rekomendowane 
spożycie: 1 saszetka dziennie. Rozpuścić zawartość 1 saszetki w 200 ml niegazowanej wody. Ostrzeżenia: Nie przekraczać porcji zaleconej do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety stanowią skoncentrowane źródło 
odżywcze, ale nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Nie spożywać po upływie terminu ważności, który zamieszczony jest na opakowaniu. W przypadku znanej nadwraż-
liwości na którykolwiek ze składników Proxeed Women nie należy stosować tego produktu. Nie należy podawać produktu dzieciom poniżej 12 roku życia. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o jednocześnie 
przyjmowanych produktach leczniczych. Zawartość opakowania: 30 saszetek po 6 g każda. Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 °C), chronić przed światłem. Przechowywać w sposób 
niedostępny dla małych dzieci.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do: Alfasigma Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807, Warszawa, Tel. +48 22 824 03 64. Dystrybucja: Wyprodukowano dla Alfasigma Polska 
Sp. z o.o., przez: E-Pharma Trento S.p.A. – Trento, Włochy. Proxeed® jest zarejestrowanym znakiem towarowym: Alfasigma s.p.a. – Bologna (BO), Włochy. Aby uzyskać więcej informacji proszę skontaktować się z: Alfa-
sigma Polska Sp. z o.o. Tel. +48 22 824 03 64 Fax: +48 22 822 97 71 e-mail: info.pl@alfasigma.com

1. Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych, pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi, pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyj-
nym, bierze udział w procesie podziału komórek i pomaga w prawidłowej syntezie DNA. 2. Foliany przyczyniają się do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży oraz biorą udział w procesie podziału komórek. 3. Żelazo, 
witamina B12 i witamina C przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. 4. Miedź przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz pomaga w ochronie 
komórek przed stresem oksydacyjnym. 5. Kwas pantotenowy przyczynia się do prawidłowej syntezy i metabolizmu hormonów steroidowych. 6. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. 7. Selen, 
witamina C i witamina E pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, dodatkowo Selen przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy.

Wartość odżywcza  
w 1 saszetce (6 g)

Referencyjne  
wartości spożycia

L-karnityna 500 mg –
Acetylo-L-karnityna 250 mg –
L-arginina 500 mg –
Witamina C 90 mg 112,5%
N-acetylocysteina 50 mg –
Witamina E 30 mg 250%
Żelazo 7 mg 50%
Witamina B5 6 mg 100%
Cynk 5 mg 50%
Betakaroten 4,8 mg 100%
Witamina B6 2 mg 143%
Miedź 0,5 mg 50%
Kwas foliowy 400 mcg 200%
Selen 27,5 mcg 50%
Witamina D3 5 mcg 100%
Witamina B12 2,5 mcg 100%

Wartość odżywcza  
w 2 saszetkach (10 g)

Referencyjne  
wartości spożycia

Fumaran L-karnityny 3450 mg –
Chlorowodorek acetylo-L-karnityny 1000 mg –
Selen 100 mcg 182%
Koenzym Q10 40 mg –
Witamina C 180 mg 225%
Cynk 20 mg 200%
Kwas foliowy 400 mcg 200%
Witamina B12 3,0 mcg 120%

Opracowane 
dla par dbających 
o swoją płodność 
i prawidłowy styl życia.1-7

Suplementy wspierające 
utrzymanie prawidłowej 
płodności.
Uzupełniają dietę 
i zdrowy tryb życia.1-7



Zalecany  
sposób użycia: 

2 saszetki dziennie 
przez 4-6  
miesięcy

Zalecany dla kobiet planujących naturalne 
poczęcie oraz przygotowujących się 
do zabiegu ART

Zalecany dla mężczyzn planujących dziecko 
w sposób naturalny oraz przygotowujących 
się do ART.

Proxeed® Plus jest suplementem diety zawie-
rającym m.in. L-karnitynę, acetylo-L-karnity-
nę, L-argininę, N-acetylocysteinę, witaminy 
i minerały, w specjalnej formule przeznaczo-
nej dla mężczyzn starających się o dziecko. 
Zawiera cynk pomagający w utrzymaniu pra-
widłowej płodności, a także selen, który przy-
czynia się do prawidłowego przebiegu sper-
matogenezy.1,2

Zalecany  
sposób użycia: 

1 saszetka dziennie 
przez 4-6  
miesięcy

Proxeed® Women jest suplementem diety za-
wierającym m.in. L-karnitynę, acetylo-L-karni-
tynę, L-argininę, N-acetylocysteinę, witaminy 
i minerały, w specjalnej formule przeznaczo-
nej dla kobiet w wieku rozrodczym. Dzienna 
porcja Proxeed® Women zapewnia rekomen-
dowaną dawkę kwasu foliowego.1-7

Wielofunkcyjny system składników

Dowiedz się więcej na www.proxeedfamily.pl

• MIEDŹ
• ŻELAZO
• WITAMINA B12

przyczynia się do utrzymania 
prawidłowego metabolizmu 

energetycznego3,4

• WITAMINA C
• WITAMINA B12

przyczynia się do utrzymania 
prawidłowego metabolizmu 

energetycznego3,4

• KWAS FOLIOWY

• SELEN
• CYNK
• WITAMINA C, E
• MIEDŹ

• WITAMINA B5 
• WITAMINA B6

przyczynia się do wzrostu tkanek 
matczynych w czasie ciąży2

pomaga w ochronie komórek  
przed stresem oksydacyjnym1,4,7

przyczynia się do prawidłowej  
syntezy i metabolizmu hormonów 

steroidowych oraz do regulacji 
aktywności hormonalnej5,6

• CYNK

• SELEN

• CYNK
• SELEN

pomaga w utrzymaniu prawidłowej 
płodności i prawidłowych funkcji 
rozrodczych oraz w utrzymaniu 

prawidłowego poziomu 
testosteronu we krwi1

przyczynia się do prawidłowego 
przebiegu spermatogenezy7

pomaga w ochronie komórek  
przed stresem oksydacyjnym1,7
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i prawidłowy styl życia.1-7

Suplementy wspierające 
utrzymanie prawidłowej 
płodności.
Uzupełniają dietę 
i zdrowy tryb życia.1-7


