
ТЕМЕРО ДЖЕНЕРО 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: 60 таблетки (30 таблетки по 0,55 g и 30 таблетки mf 0,65 g). Нето тегло: 36 гр 

Предназначение: Препоръчва се като допълнителен източник на цинк и фолиева киселина. 

Състав:  
TЕМЕРО /прием сутрин/: L-глицин; L-глутаминова киселина; микрокристална целулоза (носител); 

холин битартрат; L-аспарагинова киселина; калциев цитрат; магнезиев цитрат; бета-аланин; цинков 

цитрат; 5-хидрокситриптофан (екстракт от семена на Griffonia simplicifolia); калциеви соли на 

мастни киселини; фолиева киселина 

ДЖЕНЕРО /прием вечер/: микрокристална целулоза (носител); калциев цитрат; магнезиев цитрат; 

L-глутаминова киселина; L-аспарагинова киселина; L-пролин; холин битартрат; цинков цитрат; L-

лизин; калциеви соли на мастни киселини; фолиева киселина.  

Дневната доза или една таблетка Temero /сутрин/ съдържа: 

Фолиева киселина (витамин B9) 225 μg - 112,5% * 

Цинк 2,8 mg - 28%* 

Магнезий 7,5 mg - 2% * 

Калций 10,5 mg - 1,3% * 

L-глицин 100 mg; 

L-глутаминова киселина 100 mg; 

L-аспарагинова киселина 50 mg; 

β-аланин 30 mg; 

Холин (витамин В4) 20 mg; 

5-хидрокситриптофан 6.4 mg. 

Дневната доза или една таблетка Genero /вечер/ съдържа: 

Фолиева киселина (витамин B9) 150 μg - 75% * 

Цинк 2,8 mg - 28% * 

Магнезий 15 mg - 4% * 

Калций 21 mg - 2,6% * 

L-пролин 50 mg; 

L-глутаминова киселина 50 mg; 

L-аспарагинова киселина 50 mg; 

L-лизин 10 mg; 

Холин (витамин В4) 12 mg. 

* референтната стойност на хранителните вещества 

Начин на употреба: Възрастни и деца над 14 години трябва да приемат 1 таблетка Tемеро сутрин 

и 1 таблетка Дженеро вечер по време на хранене. Продължителност на приема – 4-6 седмици. Ако 

е необходимо, приема може да се повторя през годината. Продуктът да не се използва като 

заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се извърши 

консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката. Не е 

лекарствено средство. 

Производител: А – ООО ПК „Бионет”, Русия 188515, Ленинградска обл, Ломоносовски р-н, д. 

Витино, д. 5А. С - ЗАО „ГНЦ ПМ ФАРМА”, Русия, 107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 22 (адрес 

на производство: Московска обл., Чеховски р-н, пос. Любочаны, промплощадка ОАО „Институт по 

инженерна имунология”, корп. 1). 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 


