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ALINESS NMN z Resweratrolem 300mg/100mg 30
 

Cena: 149,90 zł

Opis słownikowy

Producent MedicaLine

Rejestracja

Opis produktu
 

Składniki: mononukleotyd nikotynamidu UTHEVER®, naturalny trans-resweratrol (Veri-te™ Resveratrol), celuloza mikrokrystaliczna
(substancja wypełniająca); otoczka kapsułki: (substancja wiążąca: hydroksypropylometyloceluloza)

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: 1 kapsułka, popijając wodą. Nie
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zaleca się stosowanie zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.

Zawartość opakowania: 30 kapsułek VEGE

Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Czym jest NMN?

Mononukleotyd nikotynamidu (NMN) to naturalnie występujący w organizmie metabolit niacyny, czyli Witaminy B3. Cząsteczka NMN ma
jednak znacznie bardziej złożoną budowę niż niacyna, stanowi bowiem połączenie trzech związków – amidu kwasu nikotynowego,
rybozy i kwasu fosforowego.

Charakterystyczna budowa molekularna sprawia, że w organizmie NMN jest wykorzystywany jako prekursor NAD+, będącego
podstawowym paliwem procesów zachodzących wewnątrz mitochondriów a także kofaktorem dla ważnych białek funkcyjnych, takich
jak sirtuiny, czy białka PARP biorące udział w regeneracji i naprawie DNA.

BADANIE KLINICZNE

Wieloośrodkowe, randomizowane, z podwójnie ślepą próbą, równoległe badanie, kontrolowane placebo w celu oceny skuteczności i
bezpieczeństwa NMN UTHEVER® w doustnej suplementacji u osób w średnim wieku i starszych
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Przebieg: Badanie przeprowadzono na 66 zdrowych osobach w wieku od 40 do 65 lat, którym zalecono przyjmowanie dwóch kapsułek
(każda zawierająca 150 mg NMN lub skrobi w proszku) raz dziennie po śniadaniu przez 60 dni.

Wyniki: W 30 dniu poziomy NAD+/NADH w surowicy wykazały istotny wzrost, tj. o 11,3%, podczas gdy grupa placebo nie wykazała
żadnych zmian. Pod koniec badania, tj. w dniu 60, poziomy NAD+/NADH wzrosły dalej o 38% w porównaniu do wartości wyjściowej,
wobec zaledwie 14,3% w grupie placebo. Na koniec badania średni wskaźnik insulinooporności (HOMA IR) wykazał wzrost o 0,6% w
grupie Uthever® i 30,6% w grupie placebo, w stosunku do wartości wyjściowej.

Wnioski: Wzrost poziomów NAD+/NADH w 30. i 60. dniu zilustrował potencjał UTHEVER® do podniesienia poziomu NAD+ w komórkach,
co jest związane z wyższymi poziomami energii i działaniem przeciwstarzeniowym. Zwiększona wrażliwość na insulinę została również
powiązana z przeciwdziałaniem starzeniu się.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fragi.2022.851698/full

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04228640

* Badanie realizowane na większej grupie uczestników w porównaniu do badań klinicznych nad NMN pochodzącymi od innych
producentów.
* * Badanie realizowane na większej grupie uczestników w porównaniu do badań klinicznych nad NMN pochodzącymi od innych
producentów.
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