Біологічно активна суміш поліпептидів природного
походження з клінічно доведеною ефективністю.
Достовірно покращує пам’ять i концентрацію.
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Не дозволь собі забути!

ЩО ТАКЕ МЕМОПРУВ?
МЕМОПРУВ — біологічно активна суміш поліпептидів природного походження
з клінічно доведеною ефективністю.
Достовірно покращує такі когнітивні функції, як пам’ять, увага і концентрація, а також
сприяє розумовій та фізичній реабілітації в період одужання.

КОМУ ПОКАЗАНИЙ МЕМОПРУВ?
МЕМОПРУВ рекомендований дорослим для поліпшення пам’яті, навчання, концентрації
і прийняття щоденних рішень.
Погіршення когнітивних функцій може виникати при стресах, емоційних та фізичних
перевантаженнях, недосипанні або в осіб літнього віку. Втім, воно може бути наслідком
інших факторів, що потребують консультації лікаря.1
МЕМОПРУВ покращує когнітивні функції, тим самим відновлюючи функціональну
незалежність і дозволяючи насолоджуватися дозвіллям з родиною і друзями.

ПОКРАЩЕННЯ КОГНІТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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У ЧОМУ ВІДМІННІСТЬ МЕМОПРУВУ?
На відміну від більшості біологічно активних харчових добавок для поліпшення пам‘яті,
які складаються із суміші вітамінів, масел і трав, МЕМОПРУВ — унікальна комбінація
нейропептидів N-PEP-12 і амінокислот, отриманих з природних джерел і вироблених
відповідно до стандартизованого біотехнологічного процесу в сертифікованих умовах.

ЯК ДІЄ МЕМОПРУВ?
Нейропептиди в МЕМОПРУВІ імітують фактори росту нервів, які важливі для
нормального функціонування мозку. В опублікованих дослідженнях ці нейропептиди
демонструють ефективність у двох важливих процесах:
1.	Нейропротекція: захищають нервові клітини і нейронну мережу від
патологічних процесів, що ведуть до погіршення когнітивних функцій
2.	Нейропластичність: стимулюють утворення та зміцнення міжнейронних
з‘єднань для поліпшення когнітивних функцій (пам‘яті, уваги і концентрації)
і пришвидчують відновлення нейронних мереж
МЕМОПРУВ протидіє основним патологічним процесам і тим самим покращує пам‘ять та
інші когнітивні функції.

Авcтрійська якість.

Доведена безпека при прийомі
більш ніж 12 млн. доз
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ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ МЕМОПРУВ?
•
•

Рекомендована доза: одна таблетка на день, бажано вранці
Умови зберігання: зберігати при кімнатній температурі

МЕМОПРУВ БЕЗПЕЧНИЙ І ДОБРЕ ПЕРЕНОСИТЬСЯ
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.

Центральний регістр досліджень Кохранівської бібліотеки:
https://www.cochranelibrary.com/central/doi/10.1002/central/
«N-PEP-12 може бути ефективним лікуванням
від втрати пам‘яті у здорових осіб старшого віку»4

1. Teodoro del Ser et al. Stroke. 2005; 36:2670-2675. 2. Volc D. et al. Cognitive effects of the Novel Neuroprotective Dietary Supplement N-PEP-12: Evidence from a Self assessment Study. Jatros, 2005.
3. Alvarez X A et al. Methods Find Exp Clin Pharmacol 2005, 27 (7): 483-487. 4. Crook T et al. International Clinical Pharmacology 2005, Vol 20, No 2. 5. Hutter-Paier B. et al. J Med Life. 2015 Apr-Jun;8(2):207-12.
Скорочена інформація для спеціалістів про дієтичну добавку МЕМОПРУВ. Склад: одна таблетка містить — 90 mg(мг) N-PEP-12 (пептонів). Допоміжні речовини: лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна (E 460), натрію кроскармелоза (E 468), целюлози ацетатфталат, триетилцитрат, магнію стеарат (E 572),
кремнію діоксид (E 551), тальк (E 553b), титану діоксид (E 171), синтетичний парафін. Не містить ГМО. Рекомендації щодо застосування: дієтична добавка до раціону харчування — джерело біологічно активних речовин природного походження. Сприяє поліпшенню пам’яті, пильності та концентрації уваги при стресах, емоційних перевантаженнях та недосипанні, або у осіб літнього віку. Рекомендовано вживати: дорослим по 1 таблетці на добу, запиваючи водою. Тривалість споживання протягом 30 днів. Протокол випробувань харчової продукції: № 8/3827 від 14.11.18. ДІЄТИЧНА ДОБАВКА. НЕ Є ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ.
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