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Ako rozhýbať lenivé spermie? 
Až v 85 % je príčinou neplodnosti párov muž a jeho “pomalé resp. lenivé spermie”!

Neplodnosť je nepríjemná prekážka na ceste k šťastnej a vysnívanej rodine.  

V minulosti sa neplodnosť viac týkala žien, dnes sú ňou postihnutí najmä muži. Asi 50 % problémov mali ženy, 30 % 
muži a 20 % u oboch partnerov. V súčasnosti sú to práve muži, ktorých neplodnosť postihuje vo väčšej miere. 
Odhaduje sa, že až v 85 % je pri neplodnom páre príčinou práve muž. 

V porovnaní s minulosťou je dnes miska váh naklonená na stranu mužov a čoraz častejšie sa stretávame s poruchou 
kvality spermiogramu. 

Počas jednej generácie sa znížil počet spermií o polovicu, a preto sa musela znižovať aj norma na počet spermií v 
spermiograme. Norma je počet, ktorý má približne polovica 
populácie. Posledné zníženie normy pre kvalitu spermií bolo v 
roku 2010 a podľa tejto normy WHO je počet spermií 15 mil-
iónov na mililiter. (V roku 1960 to bolo 40 miliónov na mililiter)! 

Aby Vás liečba neplodnosti nestála majetok.

Umelé oplodnenie ženy na Slovensku hradia ZP len čiastočne. 
Prispejú vám 3-krát do 39 narodenín. Doplatky za lieky sa po-
hybujú od 100 do 400 eur. Inseminácia u nás nie je preplácaná 
poisťovňami. Jej cena sa pohybuje od 50 do 300 eur. 
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Zaujímavosti o spermii!

Má dĺžku 0,05 mm. 
Kmitaním je schopná posunúť sa asi 18 cm za hodinu. 
Orgazmus ženy pomôže spermii dostať sa rýchlejšie k vajíčku. 

Spermie potrebujú na správny vývin teplotu o 4 °C nižšiu, ako je telesná 
teplota. 

Ak sa spermie neuvoľnia, odumrú a vstrebú sa krvou do tela. 
Spermie sa u muža vyvíjajú 64 až 72 dní a všetky faktory, ktoré vplývajú 
na muža, majú vplyv na ich vývoj. 

Nemajú vôbec žiaden orientačný zmysel. Vajíčko im vydáva chemické 
signály, ale iba jedna z piatich sa okamžite vydá správnym smerom. 

Spermiogenéza je proces tvorby spermií. 

Prebieha v semenných kanálikoch semenníkov. Trvá asi 70 dní, a každú hodinu sa u zdravého muža vyprodukujú 3-4 
milióny spermií. Ak plánujete stať sa otcom, je vhodné prestať fajčiť. Fajčenie podľa štúdií zhoršuje pohyblivosť 
spermií. Vaše spermie sú lenivejšie aj v iných prípadoch porušenia zdravej životosprávy.  

Zlý vplyv na spermiogenézu má aj obezita, stres, nekvalitný spánok, sexuálna abstinencia a prepracovanosť. Alkohol 
a drogy tiež nezvyšujú Vaše šance stať sa otcom.  
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Tvorbe spermií neprospievajú vysoké teploty - sauna, horúce kúpele či vírivky.  Vaše šance na oplodnenie sa zvyšujú 
kvalitnou výživou a prísunom niektorých vitamínov a antioxidantov. 

Obezita a lenivé spermie.

DNA, ktorá tvorí genetický kód muža, je menejcenná tým viac, čím je muž obéznejší. Jej poškodenie (tzv. defragmen-
tácia) robí spermiu nefunkčnou. Jednoducho spermie tučných mužov sú „lenivšie“ – pohybujú sa pomalšie a nestihnú 
dôjsť včas k vajíčku. Čím vyššia je nadváha muža, tým väčšia je jeho neplodnosť! 

Ako pomôcť spermiám k zvýšenej aktivite a vitalite schopnej doraziť k vajíčku?

Upraviť jedálny lístok! 

V súčasnosti predstavuje živočíšna potraviny poten-
cionálne nechcený zdroj hormónov, najmä estrogénov, 
ktoré majú neblahý vplyv na tvorbu spermií. Vylúčte 
údeniny, mäsové výrobky a chemicky konzervované po-
traviny.  

Naopak, potraviny s vysokým antioxidačným poten-
ciálom napomáhajú tvorbe spermií elimináciou voľných 
radikálov. Najviac antioxidantov nájdete v tmavom ovocí 
(maliny, ríbezle, čučoriedky, čerešne) a v tmavozelenej 
zelenine (brokolica, špenát, kel). 
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Prírodným výživovým produktom, ktorý priamo revitalizuje tkanivo semenníkov je Testalamin®, stačí užiť 1 
tbl ráno nalačno po dobu prirodzenej spermatogenézy, t.z. 10-12 týždňov a semenníky výrazne revitalizujú! 

Zmena životného štýlu! 

Pohyb celého tela rozhýbe aj spermie. Jednoducho začnite cvičiť, prechádzať sa na čerstvom vzduchu a v prírode, ak 
máte nadváhu, schudnite. Prestaňte fajčiť a piť alkohol.  

Relaxujte a znížte svoje stresové zaťaženie. Stres je zabijakom spermií, dôležitý je dostatočný spánok, dbajte aj na 
pravidelný denný a nočný režim. 

Vyhýbajte sa pravidelnému saunovaniu a horúcim kúpeľom (vysoká teplota narúša tvorbu a znižuje kvalitu spermií).  
Neseďte celé hodiny za stolom.  Pozor na mobil vo vrecku nohavíc. Mikrovlny a elektromagnetické vlnenie jednoz-
načne vplývajú negatívne. Radisti majú výrazne zhoršené spermiogramy. Tiež je vhodné mať mobil ďalej od semen-
níkov. IT profesie sú takisto rizikové z viacerých dôvodov, zvlášť nevhodné je používanie notebooku na stehnách. 

Dlhé šoférovanie. Šoféri si sedia na semenníkoch a prehrievajú ich, majú 
tak horšie spermie. Semenníky sú mimo tela, lebo na správny vývoj sper-
mií je potrebná teplota 34-35 stupňov Celzia. Pri prehrievaní semenníkov 
klesá kvalita spermií. To sa týka aj príliš tesného oblečenia. 

TIP: 

Hlava a hormóny riadia otehotnenie a pri stresovanej hlave je ťažšie ote-
hotnieť. Preto všetky metódy, ktoré navodzujú relax a oddych, určite majú 
vplyv na zvýšenie šance na otehotnenie. 
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100% prírodná bioregulácia semenníkov, bez vedľajších účinkov a bez chemických prímesí 
TESTALAMIN®
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