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Nucleox 30 sasz. + 30 kaps.
 

Cena: 202,38 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 30 sasz. (+30 kaps.)

Postać zestaw

Producent/
Dystrybutor

NUTROPHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Diet.środ.spoż.specjal.przezn.med.

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

NUCLEOX w formie saszetki do przyrządzania zawiesiny oraz kapsułki witaminowo- mineralnej to preparat, którego składniki są
ukierunkowane na poprawę parametrów męskiego nasienia, w szczególności morfologii, koncentracji oraz ruchliwości plemników, co
prowadzi do zwiększenia możliwości uzyskania ciąży.  Składnikiem zawartym w saszetce NUCLEOX jest L-karnityna która odgrywa
kluczową rolę w męskiej płodności. Wpływa ona na wzrost objętości nasienia, wzrost liczby i ruchliwości plemników. Może być
stosowana samodzielnie, jak również łącznie z lekami takimi jak cytrynian klomifenu1 czy o działaniu antyestrogenowym. Wykazano, że
stosowanie 2 g L-karnityny wpływa na poprawę sukcesu zapłodnienia.3Badania przeprowadzone w grupie polskich mężczyzn z
obniżoną jakością nasienia wykazały skuteczność stosowania L-karnityny wraz z antyoksydantami na zwiększenie liczby i poprawę
ruchliwości plemników. Składnikami zawartymi w kapsułce NUCLEOX są Cholina jest składnikiem wchodzącym w kilka szlaków
metabolicznych, m.in. jest jednym z głównych źródeł grup metylowych potrzebnych do metylacji DNA. Odgrywa rolę w regulacji struktury
błony plemnikowej i w dojrzewaniu plemników, tym samym może wpływać na jakość nasienia. Badania doświadczalne wskazują na to,
że nieprawidłowości w przemianach choliny mogą powodować zaburzenia męskiej płodności z powodu zmniejszonej ruchliwości
plemników. Kwas foliowy i witamina B6 Kwas foliowy podobnie jak cholina jest jednym z głównych źródeł grup metylowych
potrzebnych do metylacji DNA, modyfikacji epigenetycznej, która jest niezbędna podczas procesu powstawania dojrzałych plemników.
Badania wskazują, że zaburzenia metabolizmu folianów związane są ze zwiększonym ryzykiem nie płodności męskiej. Witamina B6
odgrywa rolę w metabolizmie folianów.  Witamina C, cynk, selen Antyoksydanty wpływają na jakość nasienia, ale również zwiększają
odsetek ciąż zarówno spontanicznych, jak i tych w wyniku procedur wspomaganego rozrodu. Cynk Jest niezbędnym składnikiem
mineralnym wpływającym na funkcjonowanie męskiego układu rozrodczego, który wraz z innymi antyoksydantami wpływa na poprawę
jakości męskiego nasienia. NUCLEOX polecany do postępowania dietetycznego w trudnościach z zapłodnieniem niepłodności
mężczyzn czasie przygotowywania się do procedur rozrodu wspomaganego nieprawidłowych parametrach nasienia Ważna informacja
Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Produkt jest
przeznaczony dla osób dorosłych. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Sposób użycia Spożyć 1 saszetkę oraz
1 kapsułkę na dobę. Zawartość saszetki rozpuścić w 150 ml letniej wody. Przyjmować w trakcie posiłku. Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. 
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