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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ
Когнітивне порушення — це, коли людина має проблеми з пам‘яттю, здатністю до навчання новим речам,
концентрацією або прийняттям щоденних рішень. При
легких порушеннях людина починає помічати зміни в
когнітивних функціях, але все ще здатна виконувати
щоденні справи. Тяжкі порушення призводять до втрати
здатності до розуміння значення або важливості чогось і
здатності розмовляти чи писати. Це призводить до втрати життєвої незалежності.

1.2. Як працює Мемопрув?
N-PEP-12 виробляється за допомогою ферментативного
гідролізу нейропептидів і має унікальний механізм дії.
Нейропептиди Мемопрува імітують нейротрофічні фактори здорового мозку. В опублікованому дослідженні ці
нейропептиди демонструють ефективність в двох важливих процесах:
1.

Це може бути наслідком різноманітних захворювань, таких як деменція, інсульт чи черепно-мозкової травми. Помірний когнітивний розлад може також виникати внаслідок природного процесу старіння мозку. Є дослідження,
яке продемонструвало зниження пам‘яті на 50% в період
між 30 і 70 роками1. Ці проблеми згодом впливають на
багато мільйонів людей по всьому світу та часто негативно впливають на якість їхнього життя та їх родин і друзів.
Оскільки вік є найбільшим фактором ризику розвитку
когнітивних порушень, очікується, що кількість людей,
які страждають, буде значно збільшуватися.
Отже треба діяти зараз.

1.1. Знайомство з Мемопрувом
Мемопрув — перша та єдина науково обґрунтована біологічно-активна суміш поліпептидів (N-PEP-12), що імітує
діяльність нейротрофічних факторів здорового мозку.
Дані опублікованих клінічних досліджень N-PEP-12
свідчать про достовірне поліпшення пам‘яті, уваги та
концентрації. Додатково N-Pep-12 сприяє розумовій та
фізичній реабілітації в період одужання.
В порівнянні з іншими біологічно-активними харчовими
добавками, що зроблені з суміші вітамінів, олій та трав,
Мемопрув являє собою зовсім інший натуральний продукт для здоров‘я, який протидіє основним процесам, що
є причинами проблем з пам‘яттю. Клінічні дослідження
продемонстрували, що Мемопрув захищає нейрональні
структури та покращує пам‘ять через 30 днів.
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2.

Нейропротекція: захищають нервові клітини і нейронну мережу від патологічних процесів, що ведуть
до погіршення когнітивних функцій
Нейропластичність: стимулюють нейрони та утворення міжнейронних з‘єднань для поліпшення
когнітивних функцій (пам‘яті, уваги і концентрації)
і пришвидчують нейрореабілітацію.

Захищені нейрони з поліпшеною трофікою, які мають
укріплену клітинну структуру та метаболізм, являють
собою основу нейронної мережі мозку, що може добре
справлятися з несприятливими зовнішніми умовами.
Таким чином, на відміну від інших продуктів для покращення пам‘яті, Мемопрув протидіє основним процесам
в старіючому мозку, які викликають порушення пам‘яті та
допомагають поліпшити когнітивну діяльність.

1.3. Кому слід приймати Мемопрув?
Мемопрув рекомендований дорослим, які бажають покращити пам‘ять, здатність до навчання новим речам,
концентрацію чи прийняття щоденних рішень.
Погіршення когнітивних функцій може виникати при
стресах, емоційних та фізичних перевантаженнях, недосипанні, або у осіб літнього віку. Втім, воно може бути
наслідком інших факторів, що потребує консультації лікаря.
Наприклад, у приблизно 30% пацієнтів інсульт призводить до когнітивних порушень або деменції.2

Мемопрув покращує когнітивні функції, тим самим відновлюючи незалежність і дозволяючи насолоджуватися
дозвіллям з родиною та друзями.

Спосіб застосування:
Приймати по одній таблетці щодня.
Застереження:
Цей продукт призначений для дорослих віком 18 років
і старше. Вагітним і жінкам, що годують груддю рекомендується попередньо проконсультуватися зі своїм лікарем
перед застосуванням цього продукту.
Зберігання:
Зберігати при кімнатній температурі.
Інформація щодо безпеки застосування:
Мемопрув містить суміш нейропептидів (N-PEP-12) —
малих ланцюжків амінокислот, отриманих з натуральних джерел, які моделюють ріст нервів у добре
функціонуючому мозку. Мемопрув безпечний, добре
переноситься і не має відомих міжлікарських взаємодій. Більш того, в клінічних випробуваннях Мемопрува
не було виявлено жодного побічного ефекту і споживачами не повідомлено про жодну проблему з безпекою.
Управління з контролю якості продуктів харчування
та ліків США (FDA) визнало Мемопрув безпечним для
застосування.

1.4. Інформація про продукт і його склад
Одна упаковка Мемопруву містить 30 таблеток.
Склад:
• Діюча речовина (кількість в розрахунку на таблетку):
N-PEP-12 (пептони), 90 мг
•
Допоміжні інгредієнти: лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, натрію кроскармелоза, целюлози ацеталфталат, триетилцитрат, магнію стеарат,
кремнію діоксид, тальк, тітану диоксид, синтетичний
парафін
•
Не містить стимуляторів, лікарських трав, дріжджів,
молочних продуктів, штучних барвників, цукру або
консервантів. Добре переноситься.

Виробництво
N-PEP-12 вироблюється за допомогою гідролізу з очищених білків нервових клітин та складається з нейропептидів у формі пептону. Процес виробництва пептонів
відповідає фармацевтичним стандартам і діючим положенням Належної Виробничої Практики (GMP) для фармацевтичної галузі. Він інспектований та сертифікований
Міністерством охорони здоров‘я Австрії.
Контроль якості
Характеристика (?) та контроль якості N-PEP-12 виконується з використанням набору поглиблених аналітичних
тестових методів і технік. Це дозволяє забезпечити відповідність кожної партії Мемопрува відповідним критеріям якості та вимогам споживача.
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2. ДАНІ КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ
2.1. N-PEP-12 покращує когнітивні функції
та біоелектричну активність у людей3
Вікове порушення когнітивних функцій часто супроводжується уповільненням ЕЕГ, яке пов‘язане зі змінами
розповсюдження нервових імпульсів в синапсах і нейротрофічні відповіді.
Було проведене дослідження ефекту однієї пероральної
дози N-PEP-12 на біоелектричну активність мозку та когнітивні функції у здорових літніх людей середнім віком
63 роки з скаргами на погіршення пам‘яті. Когнітивні
функції та біоелектична активність мозку були протестовані до і через 24 години після прийому N-PEP-12 в
дозі 180 мг за допомогою когнітивних шкал і ЕЕГ. В усіх
шкалах спостерігалось покращення когнітивних функцій
після прийому N-PEP-12 (мал. 1).

Після прийому N-PEP-12 найбільш суттєве поліпшення
було відмічено в сумарній оцінці за шкалою ADAS-Cog
(приблизно 30%-не покращення) і в оцінці за субтестом
ADAS-Cog на розпізнавання слів з 46%-ним поліпшенням відносно базової оцінки.
Ці ефекти вказують на те, що N-PEP-12 покращує увагу
та пам‘ять у людей похилого віку. Цей факт був підтверджений за допомогою дослідження біоелектричної активності мозку у таких людей. Використання N-PEP-12
зменшувало показник співвідношення потужностей за
рахунок збільшення швидкої альфа-активності та зменшення повільної дельта-активності, що призводить до
прискорення загальної мозкової активності (мал. 2).
Збільшення альфа-активності пов‘язують з потенційним
покращенням механізмів уваги, а зменшення дельта-активності — з активуючою дією N-PEP-12.
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Мал. 1. Вплив N-PEP-12 на пам‘ять. Значення відображають середню оцінку + стандартну похибку.
Менші значення свідчать про поліпшення; *p<0,05; **p<0,01.
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Мал. 2. Вплив N-PEP-12 на показник співвідношення потужностей при ЕЕГ. Значення відображають середню оцінку показника
співвідношення потужностей при ЕЕГ + стандартна похибка. Менші
значення вказують на поліпшення. Також представлена середня
зміна від базової оцінки у відсотках.

Ці спостереження свідчать про те, що N-PEP-12 діє як
потенційний активатор мозкової діяльності навіть після однієї пероральної дози. Не було повідомлень про
побічні ефекти. Використання N-PEP-12 було повністю
безпечним і добре переносилось.

В цілому, у 35% відбулося покращення трьох функцій і у 75% — щонайменше двох функцій. Тільки
у двох учасників не відбулося покращення після курсу
N-PEP-12. Він добре переносився та не мав будь-яких
побічних ефектів.

2.2. N-PEP-12 покращує когнітивні функції в
дослідженні з самооцінкою у літніх пацієнтів4

Австрійський дослідник, д-р Дитер Волк: «Не зважаючи на короткий період прийому, N-PEP-12 призвів
до явного покращення когнітивних функцій учасників.
Наприкінці курсу прийому вони були явно більш пильними та уважними. Багато бажало продовжити прийом N-PEP-12, бо відчули, що він допомагає підтримати та покращити їхні розумові можливості. Я вірю, що
N-PEP-12 — це необхідна річ для підтримки здоров‘я
розумової діяльності та збереження когнітивних здібностей з віком.»

Активуюча дія N-PEP-12 була підтверджена в дослідженні
з самооцінкою. 20 здорових добровольців похилого віку
(15 чоловіків, 5 жінок) з скаргами на погіршення пам‘яті
як при вікових порушеннях когнітивних функцій щоденно
приймали 90 мг N-PEP-12 на протязі 28 днів. Середній вік
учасників дослідження був 59 років. Анкета для самооцінки
використовувалася для оцінки ефекту N-PEP-12. Учасники
відповіли на 29 запитань з 4 градаціями оцінки щодо стану
їх пам‘яті, концентрації, здатності до навчання та загального самопочуття. Анкетування відбувалося до початку
4-тижневого курсу прийому N-PEP-12 і відразу після нього.
Поліпшення після прийому N-PEP-12
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Мал. 3. Вплив N-PEP-12 на результати самооцінки.
Значення відображає % учасників дослідження з покращенням
після прийому N-PEP-12 на протязі 28 днів.

Після місяця використання N-PEP-12 90% учасників відзвітували про покращення щонайменше однієї з функцій. У 70% відбулося достовірне покращення пам‘яті,
у 45% — концентрації, у 30% — здатності до навчання,
у 60% — самопочуття (мал. 3).

2.3. N-PEP-12 підвищує пам‘ять при вікових
порушеннях когнітивних функцій 5 —
рандомізоване подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження6
Ефекти щоденного прийому 90 мг N-PEP-12 в порівнянні
з плацебо були досліджені в рандомізованому подвійному-сліпому плацебо-контрольованому паралельно-груповому дослідженні. В дослідження були включені 54 чоловіків і жінок віком від 50 років зі зниженням
пам‘яті легкого ступеню. Тривалість прийому становила
30 днів, оцінка когнітивних функцій відбулася в день початку використання та наприкінці прийому. Добровольці
були рандомізовані до груп N-PEP-12 і плацебо у співвідношенні 2:1. Таким чином 36 учасників отримували
N-PEP-12 і 18 — плацебо.
Первинною кінцевою точкою була оцінка пам‘яті за шкалою ADAS-Cog (субтести згадування слів, впізнавання слів і відкладене згадування слів). Вторинні кінцеві
точки включали оцінки за Коротким синдромальним
тестом (SST), Тестом викреслювання цифр, субтестом
запам‘ятовування цифр з Шкали інтелекту дорослих
Векслера, Тестом швидкості мови та Шкалою геріатричної клінічної оцінки (SCAG) з метою виявлення клінічні
зміни в симптоматиці. Достовірна різниця на користь
Церебролізину була виявлена за первинною кінцевою
точкою (оцінкою за шкалою ADAS-Cog) — двома з трьох
субтестів (мал. 4).
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Порівняння N-PEP-12 і плацебо
за субтестами шкали ADAS-Cog
N-PEP-12

Порівняння N-PEP-12 і плацебо
за вторинними кінцевими точками

Плацебо

N-PEP-12

20

**

**

30

15

25

10

*

*
5

Середня оцінка

Середня оцінка

Плацебо

35

20
15
10

**

5
0

Сумарна
оцінка за
шкалою
ADAS-Cog

Згадування
слів

Впізнавання
слів

Відкладене
згадування
слів

Мал. 4. Різниця між N-PEP-12 і плацебо у впливі на когнітивні функції за шкалою ADAS-Cog (сумарна оцінка та за різними
субтестами). Результати за моделлю ANCOVA, **p<0,01, *p<0,05,
середня оцінка + стандартна похибка

Таблиця №1 надає дані про порівняння двох груп щодо
первинної кінцевої точки, тобто сумарної оцінки за шкалою ADAS-Cog і за її субтестами.

Група
Шкала
для оцінки

N-PEP-12

Плацебо

p-значення

На
користь

Сумарна
оцінка за
шкалою
ADAS-Cog

13,9 ± 0,33

15,5 ± 0,46

0,01

N-PEP-12

Згадування
слів

5,0 ± 0,15

5,7 ± 0,22

0,02

N-PEP-12

Впізнавання
слів

3,3 ± 0,23

2,9 ± 0,33

0,44

control

Відкладене
згадування
слів

5,6 ± 0,27

6,8 ± 0,38

0,02

N-PEP-12

Таб.1. Порівняння груп N-PEP-12 і плацебо за шкалою ADAS-Cog
(сумарна оцінка та за різними субтестами)
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0

**
Короткий
синдро
мальний
тест

Короткий Субтест За шкалою
Тест
синдро запам‘ято- інтелекту
викресмальний
вування
дорослих лювання
тест
Векслера
цифр

Тест швид- Шкала гекості мови ріатричної
клінічної
оцінки

Мал. 5. Різниця між N-PEP-12 і плацебо за вторинними кінцевими
точками. Результати за моделлю ANCOVA. *p<0,01, середня оцінка
± стандартна похибка.

Різниця між двома групами була також продемонстрована за вторинними кінцевими точками (мал. 5). Так достовірна перевага (p<0,01) N-PEP-12 над плацебо була
продемонстрована за Шкалою геріатричної клінічної
оцінки та Коротким синдромальним тестом.
Покращення за первинною кінцевою точкою (оцінка за
шкалою ADAS-Cog) був більш ніж на 10% кращий в групі
N-PEP-12 в порівнянні з групою плацебо.
Якщо подивитись на результати оцінки за субтестом
відкладеного згадування слів шкали ADAS-Cog та Коротким синдромальним тестом, то перевага на користь
N-PEP-12 складає 17–18%. Тож, яке клінічне значення
має 10% чи 18% покращення, коли мова йде про порівняння будь-яких ліків і плацебо? Крос-секційні дослідження7 із залученням великих когорт в кожне десятиріччя на протязі життя дали змогу оцінити втрату пам‘яті
за допомогою субтестів згадування слів і відкладеного
згадування слів. В проміжку між 30 і 70 роками вона становила приблизно 50%7. Тож спостережувана перевага
N-PEP-12 в 17% може бути еквівалентною поверненню
на приблизно 13 років у минуле показників пам‘яті.

Група
Плацебо

Ажитація

1

0

Анемія

1

0

Запаморочення

1

1

Диспепсія

2

0

Лицьова дизестезія

1

0

Головний біль

0

1

Епізоди головного болю

1

0

Гіпотензія

0

1

Втрата апетиту

1

0

Підщелепна дизестезія

0

1

Загальна кількість (%)

8 (22%)

4 (22%)

Таб.2. Побічні реакції

Побічні ефекти, повідомлені в кожній групі, показані
в таб. 2. Не було різниці між N-PEP-12 і плацебо, тож
N-PEP-12 виявився надзвичайно безпечним й до того ж
добре переносився.
Результати дослідження показують, що N-PEP-12 безпечний та ефективний склад для протидії порушення
пам‘яті легкого ступеню тяжкості, яке так часто зустрічається у похилому віці. Цікаво, що особи, які приймали N-PEP-12 більше одного місяця здобули покращення
в порівнянні з тими, що приймали плацебо, за об‘єктивною і суб‘єктивною оцінками пам‘яті. Учасники не тільки
краще виконували нейропсихологічні тести, а й відчули
суб‘єктивне покращення їхніх розумових можливостей
та продуктивності пам‘яті.

Різниця в часі латентності порятунку
між 27-м та 57-м днем
30

**

25
Латентність (сек)

N-PEP-12

Побічна реакція

20
15
10
5
0

N-PEP-12

Контроль

Мал. 6. Вплив N-PEP-12 на довгострокову пам‘ять у літніх щурів.
Значення відображають різницю в часі, необхідного для того, щоб
знайти заховану платформу + стандартне відхилення. Більші значення
вказують на кращий виконання тесту. **p<0,01

їхня пам‘ять і швидкість здобуттям інформації (навчання).
Після останнього поведінкового тесту тварин вбивали і
проводили гістологічне дослідження синаптичної щільності структур гіпокампу. Ці структури грають суттєву
роль в функції пам‘яті і схильні до морфологічних змін,
асоційованих із зниженням когнітивної функції внаслідок
фізіологічного старіння мозку.

2.4. N-PEP-12 покращує пам‘ять і навчання у
літніх тварин8

Результати цього тесту вказують на статистично достовірну різницю між групою N-PEP-12 і контрольною
групою. На початку другої серії тестів на другому місяці
(57-й день) тварини, які приймали N-PEP-12 знаходили приховану платформу в водному лабіринті Морріса
значно швидче, ніж контрольна група. Це доказ різниці в латентності порятунку між першим і другим тренувальним періодом і це свідчить про те, що прийом
N-PEP-12 поліпшує довгострокову пам‘ять досліджуваних тварин (мал. 6).

В дослідженні ефекти перорального прийому N-PEP-12
на пам‘ять і навчання порівняно з плацебо були вивчені
на літніх щурах.
Щурів з приблизним віком 18 місяців лікували 3 місяці за
допомогою щоденного перорального прийому N-PEP-12.
Оцінка пам‘яті та здатності до навчання відбувалась після 1,2 та 3го лікування за допомогою так званої парадигми водного лабіринту Морріса. В цьому дослідженні
тварини тренували шукати приховану рятувальну платформу в плавальному басейні. При цьому вимірювалася

Покращення когнітивної діяльності в тварин, які приймали N-PEP-12, корелювало з морфологічними змінами
у гіпокампі тварин. Так у тварин, які приймали N-PEP-12,
збільшилася синаптична щільність (мал.7). Такі результати відмінно відповідають спостережуваним когнітивним
ефектам, оскільки ці мозкові структури, як відомо, беруть
участь в механізмах навчання та пам‘яті. Було продемонстровано, що втрата синаптичних зв‘язків в цих структурах відбувається під час старіння і є маркером вікового
зниження когнітивних функцій.
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2.5. Нейропротективні ефекти N-PEP-129
Фізіологічний розчин

N-PEP-12

Кількість сінаптофізин-позитивних
пресинаптичних закінчень/мкмоль2

4,00E -01
**

3,50E -01

**

3,00E -01
2,50E -01

**

2,00E -01

*

1,50E -01

*

1,00E -01
5,00E -02
0,00E +00

CA1

CA2

CA3r

CA3l

DGm

DGI

EC

Ділянки мозку

Мал. 7. Гістологічна оцінка синаптичної щільності. Середня кількість сінаптофізин-позитивних пресинаптичних закінчень в групах
фізіологічного розчину (n=4) та N-PEP-12 (n=6) + стандартна похибка; *=p<0,05, **=p<0,001. CA1 = поле CA1 променистого шару,
СА2 = поле СА2 променистого шару, СА3r = поле СА3r променистого шару, СА3l = поле СА3l прозорого шару, GDmb = медіальний
листок зубчастої звивини, GDlb = латеральний листок зубчастої
звивини, EC = енторінальна кора

Збільшення синаптичної щільності та пластичності може
викликати довготермінові позитивні ефекти, а також потенційно може уповільнити вікове зниження когнітивної
діяльності чи зменшити риск погіршення пам’яті у осіб
похилого віку.
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Були зроблені експериментальні дослідження, головною
метою яких було вивчення на культурах нервових клітин
нейропротективної активності N-PEP-12. В культури кортикальних нейронів попередньо вводили N-PEP-12 і після
цього піддавали різним типам клітинних уражень та стресу, що мають місце в старіючому мозку. Ураження були
зроблені за допомогою ціаніду натрію (для стимулювання цитотоксичної гіпоксії), L-глутамату (для спричинення
ексайтотоксичності), іономіцину (для стимулювання хронічного перевантаження кальцієм) і колхіцину (для руйнування цитоскелету). Клітинну життєздатність визначали
через 24 та 48 годин після ураження. Результати лікування N-PEP-12 порівнювали з контрольними культурами клітин. Результати чітко вказують на дозозалежний захисний
ефект ефект N-PEP-12 на нейрони при усіх видах уражень. Лікування N-PEP-12 в порівнянні з контрольними
культурами клітин призводило до достовірного підвищення клітинної життєздатності. Ефекти N-PEP-12 при різних
пошкодженнях при оцінці через 24 години після ураження
продемонстровані в мал. 8. Приблизно такі ж результати
були при оцінці через 48 годин.
Тобто це дослідження демонструє, що N-PEP-12 являє
собою ефективний нейропротективний агент, який захищає вразливі нейрони від метаболічного дефіциту,
ішемічних та нейродегенеративних процесів, що мають
місце в старіючому мозку.

1 мкмоль колхіцину — оцінка через 24 години
0,3

0,1 мкмоль іономіцину — оцінка через 24 години
0,3

***

0,2

**

0 мг

0,4 мг

0,8 мг

**

***

1,6 мг

1,6 мг

3,2 мг

**
0,1

3,2 мг

0,0

1 ммоль L-глутамату — оцінка через 24 години
0,3

0,2

0,2

*
0,1

***

0,4 мг

0,4 мг

0,8 мг

***

***
***

***

0,4 мг

0,8 мг

***

0,1

*

0 мг

0 мг

0,01 ммоль йодацетату — оцінка через 24 години

0,3

0,0

***

0,2

0,1

0,0

***

0,8 мг

1,6 мг

3,2 мг

0,0

0 мг

1,6 мг

3,2 мг

Мал. 8. Ефекти різних дозувань N-PEP-12 на життєздатність нейронів у різних моделях пошкоджень. Значення відображають середню
оптичну щільність (OD) + стандартне відхилення. Більші значення вказують на покращення виживання клітин. *p<0,05, **p<0,01,
***p<0,001
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3. РЕЗЮМЕ
N-PEP-12 — це нейропептидний препарат у формі пептону. Наукові докази чітко демонструють його потужну
нейропротективну активність та стимулюючі ефекти
щодо синаптичної щільності та нейропластичності. Ці
ефекти є основою позитивного впливу N-PEP-12 на когнітивні функції, який був підтверджений в дослідженнях
на людях.
В плацебо-контрольованих клінічних дослідженнях учасники, які приймали N-PEP-12 на протязі одного місяця,
покращили об’єктивні та суб’єктивні результати оцінки
пам’яті. Вони краще виконували нейропсихологічні тести
для оцінки пам’яті, а також відчували суб’єктивне покращенн розумових можливостей та продуктивності пам’яті. Ці учасники мали покращення короткочасної пам’яті,
концентрації та здібностей до навчання.

Ефекти N-PEP-12 на пам’ять і біоелектричну активність
мозку, які спостерігалися в клінічних дослідженнях, говорять в підтримку його використання як натурального
продукту для збереження здорової розумової функції
у людей.
Всі дослідження N-PEP-12 на людях були проведені на
продукті з ідентичним Мемопруву складом в дозуванні,
яке рекомендовано виробником.
Таким чином, дослідження демонструють, що N-PEP-12
є першим натуральним продуктом для покращення когнітивних функцій з клінічно доведеною ефективністю,
який покращує пам’ять, увагу та концентрацію і може
використовуватися для посилення відновлення в період
одужання.

4. ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ
4.1. Що таке Мемопрув?
Мемопрув — це новий революційний клінічно перевірений продукт для здоров‘я для покращення пам‘яті,
пильності та концентрації за допомогою активності запатентованої суміші нейропептидів. Клінічні дослідження демонструють, що Мемопрув захищає та поліпшує
пам‘ять лише за 30 днів. До того ж він сприяє розумовій
та фізичній реабілітації в період одужання.

4.2. Що таке N-PEP-12?
N-N-PEP-12 — унікальний компонент харчового продукту. Це запатентована суміш нейропептидів на основі
пептона (коротких ланцюжків амінокислот), які імітують
ефекти нейротрофічних факторів в мозку. Нейропептиди N-PEP-12 отримують з натуральних джерел. N-PEP-12
безпечний, ефективний та клінічно доведений щодо підтримки функції мозку та підтримки пам‘яті, пильності та
концентрації.
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4.3. На які переваги слід очікувати від
Мемопруву?
В опублікованому клінічному дослідженні учасники вже
через 30 днів отримали наступні позитивні результати:
•
Покращилась короткочасна пам‘ять
•
Підвищилась здатність концентруватися
•
Покращилась пильність
•
Поліпшилась здатність до запам‘ятовування нової
інформації
•
Відновлена впевненість у пам‘яті
•
Покращилась гострота та ясність розуму

4.4. Коли з‘являються перші результати?
Покращення, як правило, починається впродовж 30 днів
і збільшується при подальшому використанні.

4.5. Чому не можна отримати такі ж результати від щоденного прийому мультивітамінів?

4.10. Коли рекомендується використовувати Мемопрув?

Стандартні щоденні мультивітаміни можуть в цілому
покращити здоров‘я, але вони не спрямовані саме на
боротьбу із втратою пам‘яті.

При погіршенні пам’яті, уваги та концентрації, для підтримки відновлення в період одужання.

Мемопрув навпаки пройшов ретельне тестування, демонструючи те, що він має благотворний вплив на когнітивну функцію.

4.6. Чим відрізняється Мемопрув від інших
продуктів для покращення пам‘яті?

4.11. Хто може отримати перевагу від використання Мемопруву?
Усі дорослі, які бажають покращити пам’ять, увагу та
концентрацію чи навчання новим речам. Окрім цього,
дорослим для підтримки розумового та фізичного відновлення в період одужання.

Мемопрув, на відміну від інших продуктів для покращення пам‘яті, виробляється як і лікарський засіб у
відповідності до стандартів GMP. Він зареєстрований
Міністерством охорони здоров‘я Канади та FDA.

4.12. Як багато таблеток можна приймати
в день?

4.7. Які інгредієнти входять до складу
Мемопруву?

4.13. Чи слід приймати Мемопрув з їжею?

Приймають по 1–2 таблvетці щодня.

Мемопрув приймають незалежно від прийому їжи.
N-PEP-12 (пептони), 90 мг, лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, натрію кроскармелоза, целюлози
ацеталфталат, триетилцитрат, магнію стеарат, кремнію
діоксид, тальк, тітану диоксид, синтетичний парафін.

4.8. Чи містить Мемопрув стимулятори?

4.14. Чи можна комбінувати Мемопрув з вітамінами?
Так, Мемопрув можна приймати разом з вітамінами. Він
не впливатиме на вітаміни.

Мемопрув не містить стимуляторів, лікарських трав,
дріжджів, молочних продуктів, штучних барвників, цукру або консервантів.

4.15. Чи можуть діти приймати Мемопрув?

4.9. Чи клінічно протестований Мемопрув?

4.16. Чи є відомі побічні ефекти від застосування Мемопруву?

Мемопрув клінічно протестований і продемонстрував
покращення пам’яті після 30-денного курсу лікування. Його запатентована формула була досліджена за
допомогою золотого стандарта наукових досліджень:
рандомізованого подвійного сліпого плацебо-контрольованого клінічного дослідження. Воно було проведено
на людях незалежною дослідницькою організацією, що
спеціалізується на дослідженні біологічно активних добавок. Група Мемопрува продемонструвала статистично
достовірну перевагу в порівнянні з групою плацебо. Всі
дослідження N-PEP-12 на людях були проведені на продукті з ідентичним Мемопруву складом, в дозуванні, яке
рекомендовано виробником.

Мемопрув призначений для дорослих віком від 18 років.

Нейропептиди Мемопруву (N-PEP-12) виробляються
з натуральних джерел протеїнів. В клінічних дослідженнях не було виявлено жодного побічного ефекту. В цих
дослідженнях N-PEP-12 продемонстрував, що він є абсолютно безпечною і ефективною сумішшю.

4.17. Чи має Мемопрув лікарські взаємодії?
Взаємодія Мемопруву з лікарськими засобами не виявлена.
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5. ПРО КОМПАНІЮ
5.1. Про нас
Компанія «ЕВЕР Фарма» є одним з лідерів світового рівня
в таких терапевтичних областях, як захворювання нервової системи і невідкладні стани. У нашій штаб-квартирі в
місті Унтерах (Австрія) ми постійно займаємося пошуком
нових терапевтичних рішень для поліпшення здоров’я і
якості життя наших пацієнтів. Наш завод в місті Йена

(Німеччина) має багаторічний досвід в такій складній галузі, як розробка і виробництво стерильних лікарських
форм і вважається визнаним партнером в галузі фармацевтичного виробництва. Наша компанія має 25 офісів
і представництв в більш ніж 70 країнах світу. Ми маємо
можливість постійно обмінюватися інформацією з нашими клієнтами з метою розробки інноваційних та високоякісних терапевтичних рішень для наших пацієнтів.

5.2. Наша місія

5.3. Наші цінності

Наша компанія є лідером світового рівня в таких терапевтичних областях, як захворювання нервової системи
і невідкладні стани. Орієнтуючись на клієнтів, компанія
веде постійний інтенсивний обмін інформацією з нашими партнерами і використовує великий досвід і ноу-хау
своїх співробітників, для розробки нових продуктів і терапевтичних рішень.

Потреби наших клієнтів — наш головний пріоритет.
Мета наших довірчих відносин з партнерами це забезпечення високої якості продукції та прагнення перевершити очікування наших клієнтів.

Наш багаторічний досвід і компетентність в розробці і
виробництві стерильних лікарських форм дозволяє нам
створювати продукти високої якості. Фокус нашої діяльності завжди спрямований на добробут і здоров‘я
пацієнтів.
Постійна турбота про клієнтів, співробітників і про навколишнє середовище є основою культури нашої компанії.
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Співробітники — це опора нашого успіху
EVER Pharma підтримує продуктивність і готовність співробітників вносити свій вклад в справу компанії.
Повага: визнання і довіру розвивають індивідуальність
і забезпечують всебічний розвиток наших співробітників.
Інновації — це основа нашого майбутнього
Інновації — це важлива складова EVER Pharma Group
Ми постійно інвестуємо в наукові дослідження, розвиток
нових ідей і поліпшення якості наших продуктів.
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