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MIELOGUARD GLYCO 30 kapsułek
 

Cena: 57,11 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent NATURPHARMA BULGARIA LTD.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościMIELOGUARD GLYCO 30 kapsułekWitaminy B1, B6, B12, niacyna pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego. o. Witamina D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.Mieloguard Glyco to NOWA formuła z 15 aktywnymi
składnikami, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie obwodowego układu nerwowego oraz prawidłowego metabolizmu
energetycznego i układu odpornościowego.Sercem Mieloguard Glyco jest współdziałanie kombinacji dwóch biologicznych substancji
czynnych – monofosforanu urydyny i monofosforanu cytydyny. Obydwie należą do grupy nukleotydów pirymidynowych, które
uczestniczą w procesie powstawania kwasów nukleinowych (RNA i DNA).Działanie połączenia monofosforanu urydyny i monofosforanu
cytydyny uzupełniają specjalnie dobrane witaminy, które odgrywają ważną rolę w ogólnym efekcie formuły.CZY WIEDZIAŁEŚ O
TYM?Nukleotydy pirymidynoweMonofosforan urydyny i monofosforan cytydyny należą do grupy tzw. nukleotydów pirymidynowych.
Nukleotydy to związki organiczne, które biorą udział w budowie podstawowych biomolekuł DNA i RNA. Monofosforan urydyny i
monofosforan cytydyny to substancje biologiczne aktywne biorące udział w procesie metabolizmu komórkowego.Chrom pomaga w
utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Witamina B1 (tiamina)Pomaga w prawidłowym funkcjonowania układu
nerwowego.Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.Pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych.· Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca.Witamina В3 (niacyna)Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu nerwowego.Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.· Przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia.· Pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.Witamina B6 (pyridoksyna)· Pomaga w
prawidłowym funkcjonowania układu nerwowego.· Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.·
Przyczynia się dozmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.· Pomaga w prawidłowej syntezy cysteiny.· Pomaga w
utrzymaniuprawidłowego metabolizmu homocysteiny.· Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu.·
Pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.· Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.·
Przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej.Witamina B9 (kwas foliowy)· Bierze udział w procesie podziału komórek.· Pomagają
w prawidłowej syntezy aminokwasów.· Pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny.· Pomagają wutrzymaniu
prawidłowych funkcji psychologicznych.· Pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.· Przyczynia się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.Witamina B12 (cyjanokobalamina)· Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego1.· Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. · Przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia.· Pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych · Pomaga w utrzymaniu prawidłowego
metabolizmu homocysteiny.· Pomaga wprawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. · Odgrywa rolę w procesie podziału
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komórek.Witamina D· Pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu.· Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.· Pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.· Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.· Bierze udział w procesie
podziału komórek.Zbilansowana i zróżnicowana dieta dostarcza wszystkich tych substancji w wystarczających ilościach. Biotyna,
chrom – przyczynia się do prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych.Zalecane spożycie1 kapsułka dziennie.WażneNie
przekraczać zalecanego dziennego spożycia. Suplementy diety nie zastępują zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu
życia. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze do 25°, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Najlepiej spożyć przed końcem miesiąca podanego na opakowaniu. Produkt nie powinien być spożywany przez dzieci poniżej 6 roku
życia, kobiety w ciąży lub karmiące piersią, osoby z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników preparatu.Składnikikwas alfa-
liponowy; sole magnezowe kwasu cytrynowego; kapsułka: żelatyna; kwas L-askorbinowy (witamina C); sól disodowa
urydyno-5-monofosforanu; 50% witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu); substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; substancje
przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; 0,1% witamina B12 (cyjanokobalamina: maltodekstryna,
cytrynian sodu, kwas cytrynowy); niacyna (nikotynamid), tiamina (chlorowodorek tiaminy); kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia);
CMP (5-monofosforan cytydyny); witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); ryboflawina; 0,25% witamina D3 (cholekalcyferol:
maltodekstrya kukurydziana); chrom (pikolinian chromu (III)); kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy); biotyna (D-
biotyna).SKŁADNIKI : Zawartość w 1 kapsułce % RWS*

Kwas alfa-liponowy 300 mg 

Witamina C 50 mg 63

Monofosforan urydyny 50 mg 

Witamina E 15 mg 125

Witamina B12 7 µg 280

Niacyna 6 mg 38

Tiamina 4 mg 364

Kwas pantotenowy 5 mg 83

Monofosforan cytydyny 5 mg 

Witamina B6 4 mg 286

Ryboflawina 4 mg 286* % RWS - %

Witamina D 10 µg 200 referencyjnej

Chrom 100 µg 250 wartości spożycia Brak

Kwas foliowy 200 µg 100 referencyjnej

Biotyna 80 µg 160 wartości spożycia.

ProducentWyprodukowano przez: Plantapol - Hiszpania, C / G 18, Pol. Malpica - Alfinden, La Puebla Del Alfinden Saragossa,
HiszpaniaDystrybutor: Naturpharma Bulgaria Ltd, ul. Janko Sofiiski 21, Sofia, Bułgaria W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o
kontakt z lokalnym przedstawicielem: APC Pharmlog Sp. z o.o.
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