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Informacje przeznaczone dla lekarzy, farmaceutów, specjalistów lub osób zawodowo zajmujących się żywieniem

Fizjologicznie odżywiany organizm człowieka uruchamia najskuteczniejsze sposoby
spowalniające procesy starzenia się organizmu i ochrony DNA
Pierwsze na świecie kompleksowe badanie biochemiczno-genetyczne, sprawdzające kondycję zdrowotną kobiet
w wieku 35+ dowiodło, że Organizm suplementowany preparatem NucleVital®Q10COMPLEX uruchamia fizjologiczne,
wielokierunkowe procesy, których efektem jest poważne spowolnienie procesów starzenia i ochrony DNA:
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↓ o 19% procesów starzenia i ryzyka powstawania chorób,
↑ o 13% aktywacji genu SIRT-1, zapobiegającego powstawaniu mutacji,
↑ o 17% aktywacji genu SIRT-2, przedłużającego zdolność komórek do powielania,
↑ o 30% poziomu telomerazy, chroniącej przed skracaniem się telomerów, a tym samym przed utratą
informacji genetycznej,
↑ o 14% poziomu białka BDNF (ang. brain-derived neurotrophic factor), odpowiedzialnego za prawidłowy
przepływ sygnałów między komórkami i utrzymanie sprawności umysłowej,
↑ o 19% aktywności dysmutazy ponadtlenkowej SOD, odpowiedzialnej za rozkład wysoce reaktywnego
anionorodnika ponadtlenkowego,
↑ o 36% całkowitej pojemności antyoksydacyjnej osocza,
↓ o 21% peroksydacji lipidów w erytrocytach;
Balcerczyk A., Gajewska A., Macierzyńska-Piotrowska E., Pawełczyk T., Bartosz G., Szemraj J.,
Enhanced Antioxidant Capacity and Anti-Ageing Biomarkers, Molecules, 2014, 19: 14794–14808.

•

o 41% poprawa kondycji oczu, o 73% poprawa samopoczucia, o 81% poprawa wydolności organizmu,
o 64% poprawa stanu skóry.
Badanie eksperckie z udziałem farmaceutów.

18 LAT BADAŃ NAUKOWYCH

Walka o zdrowie człowieka jest walką o jego życie
o jej skuteczności decyduje fizjologiczne odżywianie
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Osiągniętych efektów nie można ani zastąpić, ani wytworzyć w żaden inny sposób.
Substancja

Najważniejsze efekty wytwarzane przez organizm

Koenzym Q10

Produkcja energii, dostarczanie tlenu do tkanek, utrzymanie wysokiej zdolności
antyoksydacyjnej organizmu, poprawa wydolności i niwelacja zmęczenia.

Astaksantyna

Ochrona błon komórkowych, w szczególności neuronów, przed toksycznym działaniem
wolnych rodników; wzmocnienie mięśni i przyspieszenie ich regeneracji.

Luteina i zeaksantyna

Ochrona wzroku przed promieniowaniem i szkodliwym działaniem wolnych rodników.

likopen

Ochrona przed nadmiernym nagromadzeniem wolnych rodników: przeciwdziałanie
procesom starzenia oraz rozwojowi chorób serca i nowotworów.

Selen

Ochrona czerwonych krwinek i błon komórkowych przed szkodliwym działaniem
wolnych rodników; aktywacja genów SIRT spowalniających procesy starzenia.

Witamina D3

Regulacja ekspresji wielu genów, m.in. warunkujących budowę silnych i zdrowych kości
oraz odpowiedzialnych za prawidłową pracę układu odpornościowego;
produkcja katelicydyn – naturalnych białek bakteriobójczych.

Retinol (Witamina A)

Utrzymanie prawidłowego stanu skóry, włosów i paznokci; regeneracja nabłonka;
zapewnienie widzenia barwnego.

Witamina C

Zapewnienie prawidłowej budowy naczyń krwionośnych i skóry (poprzez
promowanie produkcji kolagenu); prawidłowe wchłanianie żelaza –
przeciwdziałanie anemii; wzmocnienie działania układu odpornościowego.

EPA i DHA omega-3

Wytwarzanie przeciwzapalnych rezolwin i neuroochronnych protektyn; autoregulacja
lipidogramu i procesów krzepnięcia krwi; DHA wykorzystywany jako główny budulec
kory mózgowej (stanowi 20% masy mózgu).

Naukowo opracowana, unikatowa formuła preparatu NucleVital®Q10COMPLEX
substancja

2 kapsułki

Koenzym Q10
Astaksantyna
Zeaksantyna i luteina
Likopen
Witamina D3 (cholekalcyferol)
Witamina C (z aceroli)
Witamina A (retinol)
Selen (L-selenometionina)
WKT* EPA + DHA omega-3

100 mg
5 mg
12 mg
15 mg
25 μg (1000 IU, 500%**)
100 mg (125%**)
216 μg (27%**)
88 μg (110 μg, 160%**)
250 mg

Wskazania do stosowania NucleVital®Q10COMPLEX:
• pokrycie zapotrzebowania na wskazane substancje
budulcowe;
• przyspieszenie procesów regeneracji organizmu;
• pozyskanie energii niezbędnej do poprawy jakości życia;
• optymalizacja działania mięśnia sercowego i mięśni
szkieletowych;
• wzmocnienie i regeneracja skóry – pierwszej bariery
ochronnej;
• przeciwdziałanie skutkom stresu psychicznego i
fizycznego.

średnie dzienne
spożycie w Polsce
4 mg
1,6 mg
4,5 mg
3,1 μg (62 IU)
77 mg
1346 μg
27 μg
130 mg

zalecane
dzienne spożycie
100 mg
10 mg
12 mg
30 mg
50 μg (2000 IU)
80 mg
800 μg
100 μg
2g

Rekomendowane dawkowanie NucleVital®Q10COMPLEX:
Zdrowi dorośli: 2 kapsułki dziennie. W przypadku
zwiększonego zapotrzebowania organizmu na te
substancje, chorób i stosowania terapii leczniczych
- do 8 kaps. dziennie. Aby zapewnić optymalne
wchłanianie substancji aktywnych zaleca się
przyjmowanie kapsułek 20 - 30 minut przed
posiłkiem lub 1,5 godziny po posiłku.
* WKT – wielonienasycone kwasy tłuszczowe
** RWS – referencyjna wartość spożycia

