
SSPPEERRMMOOTTRREENNDD®®  cc aa pp ss uu ll ee   
Producator:  Laboratorios Catalysis, S. L. Madrid , 

Reprezentat prin Catalysis – 021 / 667 82 72.  
Mod de prezentare:  flacon cu 90 capsule a 450 mg; 
Compozi ţie : Extract de Pygeum africanum – 100mg; Sulfat de zinc  – 20mg; Vitamina B 6 - 1mg; Acid folic 
- 100µg; Vitamina C – 30mg; Vitamina B 12 – 0,5 µg; Fructoz ă – 104mg; Selenit de sodiu – 20 µg; 
Arginin ă – 50mg; Carnitin ă – 40mg; Vitamina E – 5mg; Celuloz ă microcristalin ă (excipient) - 100mg;  
Indica ţii terapeutice:  SSPPEERRMMOOTT RREENNDD®® este un preparat nutri ţional special destinat barbatului cu 
alter ări ale numarului sau func ţionalit ăţii spermatozoizilor (eviden ţiate pe spermograma sau doar 
suspicionate) precum şi a celui cu stadii mai pu ţin avansate de Hipertrofie Benigna de Prostata. 

SSPPEERRMMOOTT RREENNDD®® este destinat atât barba ţilor cu oligospermie, astenospermie, hipospermie sa u 
combina ţii ale acestora care necesit ă doar terapie dietetic ă special ă cât şi celor care primesc 
tratament specific, dar necesit ă şi echilibrare nutri ţional ă. Preparatul poate fi utilizat şi de 
pacientul f ăr ă tulbur ări ale spermogramei, care, în cazul unei sarcini pl anificate, vrea sa pun ă la 
dispozi ţia viitorului produs de concep ţie un material genetic de calitate mare, cu daune m inime din 
punctul de vedere al stresului oxidativ. 
Administrare:  în condi ţiile în care se urm ăre şte îmbun ăt ăţirea fertilit ăţii, concentra ţiei şi 
calit ăţii spermatozoizilor se utilizeaz ă câte o capsul ă la 12 ore, pentru perioade care s ă acopere 
întregul ciclu seminal masculin (aproximativ 3 luni ). Dac ă este necesar, administrarea poate fi 
prelungit ă f ăr ă nicio restrictie. 

La b ărba ţii cu Hipertrofie Benign ă de Prostat ă se administreaz ă, în func ţie de ameliorarea 
simptomatologiei, câte o capsul ă la 12 – 24 ore pe perioade oricât de îndelungate ( ini ţial, pentru 
3 – 5 zile se poate începe chiar cu o capsul ă la 8 ore). A nu se dep ăşi 3 capsule/zi! 
Propriet ăţi:  - L-carnitina şi Acetyl-L-carnitina  – au rol cheie în metabolismul energetic 
spermatozoidal. Particip ă la men ţinerea parametrilor normali ai motilit ăţii, morfologiei, 
concentra ţiei şi num ărului spermatozoizilor, protejându-i împotriva ac ţiunii distructive ale SRO 
(speciilor reactive de oxigen). - Arginina  – cre şte num ărul şi calitatea spermatozoizilor, 
ameliorând fertilitatea. Este precursor al oxidului  nitric (cel mai potent vasodilatator natural 
cunoscut), compus cu ac ţiune marcant ă, demonstrat ă, în combaterea disfunc ţiilor erectile. Vitamina 
B6 – al ături de zinc este indispensabil ă sintezei acizilor nucleici şi hormonilor serolici (inclusiv 
a sexosteroizilor). Particip ă la îmbun ăt ăţirea fertilit ăţii şi libidoului. Acidul folic  (vitamina 
B9) – particip ă împreun ă cu ciancobalamina la sinteza acizilor nucleici iar  cu zincul la 
îmbun ăt ăţirea calit ăţii spermatozoizilor. Concentra ţia acidului folic din sperm ă trebuie s ă fie mai 
mare decit cea plasmatic ă iar suplimentarea dietetic ă regulata cu acest micronutrient cre şte 
semnificativ concentra ţia spermatozoizilor în sperma barba ţilor subfertili. Vitamina B 12 – este 
antianemic ă, antideprimant ă şi revitalizant ă. Particip ă la optimizarea metabolismului lipidelor şi 
glucidelor. Este esen ţial ă în sinteza ADN-ului, în maturarea spermatozoizilor  precum şi în 
menţinerea fertilit ăţii masculine. Deficitul conduce invariabil la sc ăderea num ărului şi 
mobilit ătii spermatozoizilor. Vitamina C  – imunomodulator şi antioxidant ce protejeaz ă diversele 
structuri intracelulare precum şi pe celelalte vitamine împotriva ac ţiunii distructive a SRO, 
compuşi rela ţiona ţi cu bolile degenerative. Este un micronutrient ant ioxidant prezent în lichidul 
seminal iar suplimentarea sa dietetic ă regulat ă îmbun ăt ăţeste calitatea spermei în special la 
barba ţii fum ători. Totodat ă vitamina C mai protejeaz ă materialul genetic al spermatozoizilor 
împotriva stress-ului oxidativ, le reduce aglutinar ea, îmbun ăta ţindu-le astfel capacitatea 
fertilizant ă. Vitamina E  – administrat ă în doze mici, zilnice, aduce îmbun ăt ăţiri mai semnificative 
ale fertilit ăţii masculine (prin sc ăderea daunelor produse de SRO la nivelul spermatozo izilor) 
decât administrarea discontinu ă de doze mari, „de acoperire”. Zincul  – este un micronutrient 
antioxidant esen ţial în sinteza proteinelor şi ADN-ului şi în acela şi timp are rol cheie în 
promovarea activit ăţii spermatice normale şi nivelelor optime de testosteron. Concentra ţia zincului 
în lichidul seminal este scazut ă la cei cu prostatite şi veziculite cronice precum şi la barba ţii 
infertili. Suplimentarea dietetic ă, zilnic ă cu zinc îmbun ăt ăţeşte calitatea, num ărul, mobilitatea 
şi capacitatea de fecundare a spermatozoizilor. Seleniul – este constituent al GSHPx-4 (compus care 
în sperm ă are func ţia de a men ţine integritatea materialului genetic spermatozoida l). Are rol 
important în men ţinerea integrit ăţii şi functionalit ăţii flagelului. Caren ţa de seleniu este 
asociat ă cu diminuarea mobilit ăţii spermatozoizilor şi cu sc ăderea capacit ăţii lor de fecundare iar 
suplimentarea dietetic ă zilnic ă, cu doze mici din acest micronutrient, este esen ţial ă în vederea 
maturiz ării acestor celule şi reducerea riscului de nefecundare. Extractul de Pygeum africanum  – 
prin con ţnutul de β-sitosterol (un fitosterol) şi terpene pentaciclice are propriet ăţi 
antiinflamatoare, antiedematoare şi decongestionante cu eficacitate demonstrat ă în adenomul de 
prostat ă incipient şi mediu, unde amelioreaz ă prompt simptomatologia urinar ă (nicturia, volumul 
urinar rezidual şi valoarea maxima a fluxului urinar) crescând calit atea vie ţii. Totodata 
îmbun ăt ăţeşte fertilitatea masculin ă mai ales în cazurile în care diminuarea secre ţiei prostatice 
joac ă rol important. Astfel, extractul cre şte considerabil secre ţia prostatic ă, m ărind cantitatea 
de sperm ă ejaculat ă iar la cei cu prostatite cronice sau adenom de pro stat ă le îmbun ăt ăţeşte 
calitatea erec ţiei. Cercet ări recente pun pe seama acestui extract şi îmbun ăt ăţirea libidoului 
printr-o ac ţiune de androgen-likehormon. 
Reacţii adverse:  nu s-au eviden ţiat la dozele recomandate. 
Contraindica ţii / Precau ţii:  - hipersensibilitate la unul dintre ingrediente. A  nu se utiliza dup ă 
data expir ării înscris ă pe ambalaj. A se p ăstra la loc r ăcoros. A nu se l ăsa la îndemâna copiilor. 


