
 
Apteka Zdrovita.pl

ul. Ostrowiecka 7, Sienno
+48 22 228 20 13

 
 

Mieloguard, 30 kapsułek
 

cena: 69,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Producent Plantapol S.L.

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

 Co to jest Mieloguard?

Mieloguard to NOWA formuła z 9 aktywnymi składnikami dla prawidłowego funkcjonowania obwodowe- go układu nerwowego,
prawidłowej pracy mięśni i zdrowia kości.

Podstawą Mieloguardu jest synergiczne połączenie nukleotydów pirymidynowych: urydyny i cytydyny.

Biorą one udział w budowie DNA i RNA, białek i błon komórkowych.• Przyczyniają się do początkowego tworzenia się układu nerwowego.
• Pomagają w dalszym rozwoju i regeneracji neuronów.
• Wspomagają komunikację między komórkami nerwowymi i regulację aktywności neuronów.

Działanie połączenia urydyny i cytydyny uzupełniają specjalnie dobrane witaminy i mag- nez, które odgrywają ważną rolę w ogólnym
efekcie formuły, przyczyniając się do:

• Prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego (witaminy B1, B3, B6, B12, magnez).
• Prawidłowego funkcjonowania mięśni (magnez, witamina D)
• Utrzymania prawidłowego stanu kości (magnez, witamina D).
• Prawidłowego przebiegu przemiany materii, produkcji energii oraz zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia (witaminy B1, B3, B6,
B12, magnez).
• Utrzymania prawidłowych funkcji umysłowych (witaminy B1, B3, B6, B9, B12, magnez).
• Prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego (witaminy B6, B9, B12, witamina D).
• Regulacji aktywności hormonalnej (witamina B6).

Składniki: 

cytrynian magnezu bezwodny; kapsułka: żelatyna; urydyno-5'-fosforan sodu; substancje wypełniające: celuloza mikrokrystaliczna;
substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, stearynian magnezu; amid kwasu nikotynowego; 5'-monofosforan cytydyny;
chlorowodorek pirydoksyny; cholekalcyferol 0,25% (maltodekstryna, skrobia modyfikowana, olej roślinny, cukier, naturalna witamina E);
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chlorowodorek tiaminy; kwas pteroilomonoglutaminowy; cyjanokobalamina.

Ilość składników w 1 kapsułce:

Magnez (w postaci 696,551 mg cytrynianu magnezu): 101 mg
Monofosforan urydyny (UMP) (nukleotyd): 65 mg
Witamina В3 (nikotynamid): 10 mg
Monofosforan cytydyny (nukleotyd): 6,64 mg
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny): 6 mg
Witamina В1 (chlorowodorek tiaminy) :4 mg
Kwas foliowy: 600 mcg
Witamina D (cholekalcyferol): 25 mcg
Witamina B12 (cyjanokobalamina): 10 mc

Zalecane dawkowanie: 

Stosować 1 kapsułkę Mieloguard dziennie.

Ważne informacje:

Nie przekraczać zalecanego dziennego spożycia.
Suplementy diety nie zastępują zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia.
Produkt nie powinien być spożywany przez dzieci poniżej 6. roku życia, kobiety w ciąży lub karmiące, osoby z nadwrażliwością na
którykolwiek ze składników preparatu.
Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Najlepiej spożyć przed końcem miesiąca podanego na opakowaniu.

Producent:
Plantapol S.L. · Pol. Ind. Malpica Alfindén, G 18 50171 - La Puebla de Alfindén, Zaragoza (Hiszpania)
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