
OGYI engedély: 1018/  2007 ; Egészségkártyára is 
kapható! 

Összetevők: L-karnitin (600mg), zöld-tea kivonat (200mg), C
-vitamin (120mg), Angelicae sinensis (angyalgyökér) 
kivonat (100mg), E-vitamin (150IU, RDA 1000%-a), cink 
(15mg, RDA 100%-a), B6-vitamin (2mg, RDA 100%-a), 
folsav (400mg, RDA 200%-a), 
B12-vitamin (6mg, RDA 600%-a) a napi 3 kapszulában. 

Kiszerelés: 60db kapszula/ doboz 

Ajánlott dózis: naponta 3x1 kapszula 3-6 hónapig. A 
tervezett fogamzás előtt legalább két hónappal ajánlott az 
egyébként teljesen egészséges férfiaknak is elkezdeni a 
készítmény szedését a reproduktív szervek állapotának 
optimálására. Szükség esetén egy hónap szünetet tartva a 
kúra megismételhető.  

Alkalmazása javasolt 

Babát tervező minden egészséges és csökkent 
megtermékenyítő-képességű férfinak. 

A megtermékenyítés tartós sikertelensége esetén, ha nem 
ismert szervi vagy genetikai ok, föltétlenül javasolt egy 
Ferulant kúrát kezdeni a normál spermaszám és egész-
séges spermakép kialakítására.  

A spermiumok érése 74 nap! A tervezett fogamzás előtt   
2-3 hónappal ajánlott elkezdeni a készítmény szedését. 

A Ferulant vonzó, jól tolerálható készítmény a férfiak 
reproduktiv egészségének optimálására. 

A FÉRFI MEGTERMÉKENYÍTŐ-KÉPESSÉG 
ERŐSÍTÉSÉRE 

FERULANT™ 
Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény   

Az Egyesült Államokban került kifejlesztésre és szabadalmaztatásra a készítmény, amelynek 
hatásosságát amerikai és magyarországi (dr. Czeizel Endre vezetésével) klinikai kísérletek 
igazolták. A FERULANT a vizsgálatok szerint szignifikánsan megnöveli a spermiumok számát, 
javítja a spermaminőséget, ezáltal fokozza a férfiak megtermékenyítő képességét.  

FONTOS: A FERULANT nem hormonkészítmény, csak növényi hatóanyagokat, 
vitaminokat, ásványi anyagokat és aminosavat tartalmaz.  Nincsen semmilyen mellék- vagy 
káros hatása.  

Férfimeddőség 
A magyar férfiak spermaképe (a spermiumok száma, alakja, 
mozgékonysága) sokat rosszabbodott az utóbbi harminc 
évben, de hasonló tendencia jelentkezett a világ 
legfejlettebb államaiban élő férfiak esetében is. Az 
ondófolyadékban az ondósejtek száma az átlagos 73 millió/
milliliterről 31millió/milliliterre csökkent. Ezzel 
párhuzamosan, sok esetben a spermiumok mozgékonysága 
sem éri el a megtermékenyítéshez minimálisan szükséges 
értéket.  

Javulás: spermamennyiség és –minőség 
A FERULANT fő hatóanyaga a ferulasav, további kompo- 
nensei az L-karnitin, antioxidánsok, vitaminok és a nyom- 
elemek szinergista hatásukkal segítik elő a reproduktív 
szervek fokozott vérkeringését, a spermiumok képződését, 
minőségét, élettartamát, egészségét.  

Védi a leendő magzat egészségét 
A készítmény antioxidáns komponensei védik a 
spermiumok, sejtkomponensek, a DNS épségét, miáltal a 
születendő baba egészségét. Következésképpen a 
készítmény ajánlható egészséges megtermékenyítő-képes-
ségű férfiaknak is. 

Klinikai eredmények 
A Stanford University (USA) Orvosi Fakultásán végzett 
klinikai vizsgálatokban a Ferulant 55%-kal növelte a 
spermiumok számát, 33%-kal fokozta spontán 
mozgékonyságukat (energiájukat) és 7%-kal  javította a 
spermiumok linearitását 3 hónap alatt. A magyarországi 
vizsgálat során, amelyet dr. Czeizel Endre vezetett 12 
hónapja sikertelen megtermékenyítéssel próbálkozó 100 
csökkent spermaszámú és minőségű férfibeteggel, a férfiak 
74%-ánál pozitív eredmény, ondójavulás következett be. 
Előfordult, hogy két és félszeres spermaszámnövekedés 
(250%) a természetes megtermékenyitéshez szükséges 20 
millió/mL értékre növelte a spermiumok számát vagy egy 
kritikusan alacsony értékről olyan szintre, amely már 
alkalmas lehet lombikbaba-programban való alkalmazásra.  

A vizsgálatokban alkalmazott 3-6 hónapos FERULANT 
kúra során a megtermékenyítő képesség legtöbb 
esetben egészségessé, normálissá vált és megtermé- 
kenyítést eredményezett.  

A jelen ismertető kizárólag szakemberek, orvosok, gyógyszerészek számára készült. A feltüntetett egészségvédő 
gyógyhatásokat orvosi kutatások szakcikkei igazolják, melyeket kérésére megküldünk.  Elérhetőség: Pharmaforte Kft. 
info@pharmaforte.hu; tel: +36-30-2100-155. 




