
Fertilovit F THY 
Rövid ismertető: 
Fogantatást segítő étrend-kiegészítő készítmény pajzsmirigy autoimmun betegség esetére. 

Terhesség előtti vitaminokból álló étrend-kiegészítő, jód felhasználása nélkül, 800 mcg folsavval és 

szeléniummal. Nyújtott felszívódású C-vitamint tartalmaz. 

Részletek: 
A Fertilovit® FTHY egy pajzsmirigy autoimmun betegséggel küzdők által is fogyasztható étrend-kiegészítő, mely 

nem tartalmaz jódot.  

 

 Tudományosan összeállított étrend-kiegészítő 

 Csak napi 1 kapszula 

 Jód nélkül 

 Fontos, nyújtott felszívódású antioxidáns tartalommal 

 Folsav 

 Szelénium 

 B-vitaminok 

 Vas 

 Magznézium 

 Q10 Koenzim 
 

Gyermekvállalás pajzsmirigy autoimmun betegség mellett 
A krónikus pajzsmirigy autoimmun betegség számos formában tűnhet fel. A leggyakoribb a Hashimoto-

szindróma, melynek esetén olyan antitestek termelődnek, amik az egészséges pajzsmirigy sejteket támadják és 

pusztítják el. 

Sajnos mára eléggé elterjedt betegséggé vált, szakértők által becsült érték szerint nagyjából minden hatodik nő 

rendelkezik a betegségre való hajlammal. Több tényező is befolyásolhatja a betegség kialakulását, tudományos 

kutatások alapján a leggyakoribb kiváltó ok többek között a nemi hormonok változása terhesség vagy 

menopauza alatt, valamint a dohányzás vagy sugárzás. 

A tünetek széles skálán mozognak és egyénenként változnak 
A pajzsmirigy túlműködés tünetei általában az aluszékonyság, idegesség, hőhullámok, felgyorsult szívritmus és 

hajhullás. A pajzsmirigy alulműködés ezzel szemben súlygyarapodással, fáradtsággal, általánosan csökkent 

teljesítőképességgel jár, továbbá a jellemző tünetek közé sorolják még a fázásra való hajlamot, csökkent 

koncentrációs képességet és bizonyos depressziós rendellenességeket.  

Sajnos akár a csökkent libidóval, a rendszertelen menstruációs ciklusokkal, valamint a vetélés megnövekedett 

esélyével is szembe kell szállniuk azoknak a nőknek, akik pajzsmirigy autoimmun betegségben szenvednek, de 

gyermeket szeretnének. Fontos a megfelelő diéta betartása, valamint minden esetben konzultáljunk 

szakemberrel is. Egészséges életmóddal és megfelelő táplálkozással csökkenthetőek a betegség bizonyos 

tünetei. 

Jódszegény étrend 
Tudományos tanulmányok alapján a jódhiány okozta állapot a betegség előrehaladtával romlik. A jódszegény 

étrend betartása esetén viszont mérhető javulásról számoltak be. A pajzsmirigy autoimmun betegségben 

szenvedők számára javasolt a jódozott konyhasó elhagyása étrendjükből, továbbá ügyelniük kell, hogy minden 

általuk fogyasztott étrend-kiegészítő teljesen jódmentes legyen.  



Tápanyagtáblázat: 
Fertilovit® F THY Ajánlott napi mennyiség (1 kapszula) 100 g-ban % NRV* 
Energia 3,89 kJ (0,94 kcal) 903 kJ (218 kcal) – 
Proteinek 0,041 g 9,5 g –  
Zsírok 0,035 g 8,6 g – 
Szénhidrátok 0,06 g 13,86 g – 
C-vitamin 100 mg 23203 mg 125 
E-vitamin  15 mg 3480 mg 125 
B1-vitamin 4 mg 928 mg 364 
B2-vitamin 4,5 mg 1044 mg 321 
Pantoténsav 18 mg 4177 mg 300 
B6-vitamin 5,4 mg 1253 mg 386 
B12-vitamin 9 μg 2 mg 360 
Folsav 800 μg 186 mg 400 
D-vitamin 5 μg 1,16 mg 100 
Niacin  17 mg 3944 mg 106 
Biotin 180 μg 42 mg 360 
Cink 2,25 mg 522 mg 50 
Magnézium 100 mg 23203 mg 26 
Vas 7,5 mg 1740 mg 54 
Szelénium 100 μg 23 mg 181 
Q10-koenzim 20 mg 4641 mg – 
 

Csomagolás és kiszerelés: 
90 kapszula, mely három hónapos kúrára elegendő. 
 
A Fertilovit® F THY nem tartalmaz laktózt vagy zselatint. 
  

Felhasználási javaslat: 
A legjobb eredmény érdekében a fogantatás előtt 3 hónappal kezdje el szedni. Napi egy  
Fertilovit® F THY kapszula ajánlott. 
 
Kérjük, olvassa el a dobozon található tájékoztatót. A megadott mennyiséget ne lépje túl! Gyermekektől elzárva 
tartandó! Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik az egészséges táplálkozást és a testmozgást. 
 

Ellenjavallatok: 
Ne szedje a készítményt, amennyiben a fenti anyagok bármelyikére érzékeny, vagy anyagcsere problémái 
vannak! 
 


