
Kullanma Kılavuzu
Astab�ot�c 30 Kapsül

Astab�ot�c® , kadın ve erkek �nfert�l�te tedav�s�nde, yardımcı üreme teknoloj�s� sürec�nde

öner�len en kal�tel� b�leşenler�, en uygun m�ktarlarda, özell�kle doğal Astaksant�n, Koenz�m 

Q10,Alfal�po�k As�t güçlü komb�nasyonu ve formülasyonuna ek olarak dörtfarklı prob�yot�k 

�çeren ve tedav�ye fayda sağlayan Avrupadan sonra Türk�ye’dek� tek üründür.

ASTABIOTIC Ned�r?

ASTABIOTIC’�n İÇERİĞİNDEKİ AKTİF MADDELERİN ROLÜ?
Astaksant�n doğada bulunan m�kroalgler tarafından üret�len karoteno�d p�gment olan astaksant�n,
olağanüstü b�r ant�oks�dan özell�ğ�ne sah�pt�r.  Sperm kal�tes�n� ve hareketl�l�ğ�n� artırır, doğal yapısını
düzenler ve doğrusal hızını artırır. Serbest rad�kaller�n neden olduğu DNA hasarına karşı etk�s� 
kanıtlanmıştır.

İÇERİK
Astaksant�n, Koenz�m Q10, Alfa L�po�k As�t, V�tam�n B12, V�tam�n B2, Fol�k As�t, Selenyum,

Ç�nko, Lactobac�llus Cr�spatus, Reuter�, Rhamnosus, Plantar�um

KONTRENDİKASYONLARI VE YAN ETKİLER
Astab�ot�c 30 Kapsül �le �lg�l� b�l�nen b�r kontrend�kasyon veya yan etk� yoktur.

KULLANIM ŞEKLİ

• Astab�ot�c’� günün herhang� b�r saat�nde kullanab�l�rs�n�z.
• Hek�m�n�z�n başkaca b�r öner�s� yoksa, günde 1 kapsül almanız öner�l�r. 
• Hek�m�n�z ve/veya eczacınız tarafından öner�len dozda kullanınız.  

ASTABI OTIC hek�m�n�z ve/veya eczacınız tarafından tek başına ya da başka b�r
tedav�ye destek sağlamak amacıyla öner�leb�l�r. 

ÖNEMLİ BİLGİLER
Ambalaj üzer�ndek� son kullanma tar�h�ne d�kkat ed�n�z.

Takv�ye ed�c� gıdalar normal beslenme yer�ne geçemez.

Hastalıkların önlenmes� veya tedav� ed�lmes� amacıyla kullanılmaz.

Tavs�ye ed�len günlük alım dozunu aşmayınız.

Ham�lel�k ve emz�rme dönem� �le hastalık veya �laç kullanılması durumlarında doktorunuza 

danışınız.

SAKLAMA KOŞULLARI
25°C’n�n altındak� oda sıcaklığında saklayınız. Ser�n ve kuru b�r yerde muhafaza 
ed�lmes� öner�l�r. Çocukların göremeyeceğ� ve er�şemeyeceğ� b�r yerde muhafaza ed�n�z.

ASTABIOTIC 30 Kapsül’ü �çeren kutularda sunulmaktadır. 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

RAF ÖMRÜ
24 ay
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MENŞE ÜLKE

TÜRKİYE(Gıdanın ana b�leşenler�n�n menşe ülkes�, gıdanın menşe ülkes�nden farklıdır.
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Detaylı b�lg� �ç�n:

Alfa L�po�k As�t, Astab�ot�c® , kadın ve erkek �nfert�l�te tedav�s�nde, yardımcı üreme teknoloj�s� 
sürec�nde öner�len en kal�tel� b�leşenler�, en uygun m�ktarlarda, özell�kle doğal Astaksant�n, 
Koenz�m Q10, Alfal�po�k As�t güçlü komb�nasyonu ve formülasyonuna ek olarak dört farklı 
prob�yot�k �çeren ve tedav�ye fayda sağlayan Avrupadan sonra Türk�ye’dek� tek üründür.

ASTAbiotic
Astaxanth�ne, Qenz�m Q10, Alpha L�po�c Ac�d, Fol�c Ac�d, Lactobac�llus


