
Ulotka informacyjna 

ACERTIN® to suplement diety, którego składnik selen wspiera organizm mężczyzny 
w okresie starań o dziecko.

Selen wspomaga utrzymanie prawidłowej płodności u mężczyzn.

Zaleca się stosowanie preparatu ACERTIN® w celu uzupełnienia tego składnika w okresie, 
w którym planuje się powiększenie rodziny i gdy spożycie tego składnika wraz 
z pokarmami może być niewystarczające. 

Jaką rolę odgrywają poszczególne składniki ACERTIN®? 

Myo-inozytol: to substancja witaminopochodna. Jest to najczęściej występujący 
izomer w rodzinie dziewięciu różnych inozytoli i jest jedynym, który jest fizjologicznie 
skoncentrowany w plazmie nasienia. 

Foliany, do których należy kwas foliowy, biorą udział w procesie podziału komórek. 
Kwas foliowy pomaga w prawidłowej syntezie aminokwasów. 
Foliany przyczyniają się do zmniejszenia uczucia znużenia i zmęczenia. 

Selen przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy. 

Witamina E i selen przyczyniają się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym. 

L-karnityna jest aminokwasem, najwyższy poziom tego składnika znajduje się 
w najądrzach, gdzie plemniki nabierają zdolności prawidłowego ruchu. 

L-arginina: jest aminokwasem będącym prekursorem tlenku azotu.

Zalecana dzienna porcja do spożycia i sposób przygotowania: 
1 saszetkę rozpuścić w szklance wody. 
Składniki: Zawartość w 1 saszetce
Myo-inozytol
Witamina E
L-karnityna
L-arginina
Kwas foliowy
Selen

1000 mg 
  30 mg (250% RWS*)
  30 mg
  30 mg
 200 µg (100% RWS*)
  55 µg (100% RWS*)

* RWS – Referencyjna Wartość Spożycia



Składniki:
Sacharoza; myo-inozytol; kwas: kwas cytrynowy bezwodny; aromat; emulgator:  
estry sacharozy i kwasów tłuszczowych; witamina E (octan DL-alfa tokoferylu);  
fumaran L-karnityny; L-arginina; barwnik: karoteny; substancje słodzące: acesulfam K, 
aspartam; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; kwas foliowy  
(kwas pteroilomonoglutaminowy); selen (selenian (IV) sodu). 

Ostrzeżenia: 
Zawiera źródło fenyloalaniny.
Nie spożywać po upływie daty minimalnej trwałości. 
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. 
Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety. 
Prowadzenie zdrowego trybu życia oraz stosowanie zbilansowanej, zróżnicowanej diety 
ma kluczowe znaczenie dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. 

Przechowywanie: 
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C. 

Wyprodukowano we Włoszech dla: 
Exeltis Poland Sp. z o.o.
ul. Szamocka 8 
01-748 Warszawa

Opakowanie zawiera 60 saszetek z proszkiem. 

Data opracowania ulotki: 01/2018.


