
Mielogard to innowacyjne, zrównoważone połączenie monofosforanu urydyny, monofosforanu cytydyny i 
witamin w wysokich stężeniach.

Witaminy B1, B6, B12, niacyna i magnez pomagają w  prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. 
Witamina D oraz magnez pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. 

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

* % RWS - % referencyjnej wartości spożycia 
** Brak referencyjnej wartości spożycia.

SKŁADNIKI  

Cytrynian magnezu, w tym magnez 101 mg 

Monofosforan urydyny 

Witamina B3 

CMP (monofosforan cytyzyny) 

Witamina B6 

Witamina B1 

Kwas foliowy 

Witamina B12 

Witamina D 

Ilość na kapsułkę (mg) 

696,551 mg 

65mg 

10 mg 

6,64mg 

6 mg 

4 mg 

600 mcg 

10 mcg 

25 mcg 

% RWS* 

26.93% 

** 

62,5% 

** 

428,56% 

363,63% 

300% 

400% 

500% 

Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 kapsułka dziennie przez okres 3-6 miesięcy.

Ważne informacje: Nie 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 15-25°, w sposón niedostępnydla 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, 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.

Producent: Plantapol - Hiszpania, C / G 18, Pol. Malpica - Alfinden, La Puebla Del Alfinden Saragossa, 
Hiszpania

Najlepiej spożyć przed oraz numer partii: patrz bok kartonika
Opakowanie: 45 kapsułek żelatynowych x 960 mg Masa netto: 28,80 g 

MIELOGUARD SUPLEMENT DIETY



CZY WIEDZIAŁEŚ O TYM?

INFORMACJE OGÓLNE

Mieloguard to suplement diety zawierający 9 składników  odgrywających ważną rolę w regeneracji nerwów 
obwodowych.

9 SKŁADNIKÓW, KTÓRE PEŁNIĄ ISTOTNĄ ROLĘ W REGENERACJI NERWÓW PERYFERYJNYCH

Monofosforan urydyny (PMU): uczestniczy w syntezie kwasu rybonukleinowego (RNA), indukuje syntezę 
białek i fosfolipidów (fosfatydylocholina), a tym samym odbudowę błon komórkowych, stymuluje odbudowę 
dendrytów wspierających funkcje synaptyczne, stymuluje proliferację komórek Schwanna i który odgrywa 
ważną rolę w przewodzeniu impulsów nerwowych, indukuje wzrost komórek nerwowych, ułatwiając 
sygnalizację wewnątrzkomórkową. 

Monofosforan cytydyny (CMP): bierze udział w syntezie kwasów nukleinowych (DNA i RNA),  śmierci 
komórek oraz produkcji energii, pełni funkcję neuromodulacyjną, stymuluje szybkie tworzenie mieliny, 
uczestniczy w syntezie fosfolipidów (fosfatydyloinozytolu i fosforanu fosfatydyloetanoloaminy), które są 
częścią struktury błon komórek nerwowych. 

Witaminy z grupy B, takie jak B1, B3, B6, B12 i B9 (kwas foliowy) są rozpuszczalne w wodzie i odgrywają 
ważną rolę w budowie i funkcjonowaniu układu nerwowego. 
Magnez (Mg) blokuje receptory komórkowe (receptory NMDA), które są związane ze zwiększoną 
aktywnością nerwów. Jest ważny dla przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.Magnez

Kwas foliowy 
Foliany pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych, przyczyniają się do zmniejszenia 
uczucia zmęczenia i znużenia. Biorą udział w procesie podziału komórek, pomagają w prawidłowej 
produkcji krwi i w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. 

Witamina D3 pełni szereg funkcji w układzie nerwowym, takich jak: regulacja wzrostu i różnicowania 
komórek nerwowych oraz w procesie mielinizacji. 

Wyprodukowano przez: Plantapol, Hiszpania

Distributor: 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.
Al. Jerozolimskie 146C
02-305 Warszawa
mieloguard@apcpharmlog.pl

*ТiO2 Free
Kapsułek nie zawierają TiO2


