
Предназначение: Допринася за 
нормалното функциониране на 
периферната нервна система.

Нервната система се подразделя на две подсистеми – централна и 
периферна. Първата е образувана от главния и гръбначния мозък, а втората 
от ганглиите, нервите, нервните сплитове и нервните окончания. Нервните 
окончания са сетивни органи и органели, които допълнително се 
класифицират като сетивна система. На клетъчно ниво нервната система се 
характеризира с наличието на специален вид клетки, наречени неврони
или „нервни клетки“. Невроните имат специални структури, които 
им позволяват да изпращат сигнали бързо и точно към други 
клетки по тънки влакна, наречени аксони. Аксоните са обвити в 
миелин. По обвитите в миелин нервни влакна с изключителна 
скорост се предават електрически импулси. Функционирането 
на неврона е тясно свързано с неговата способност да приема и 
предава импулси. Миелиновата обвивка може бъде нарушена, в 
резултат на травма или притискане, което оказва влияние върху 
здравето на периферната нервна система. Появяват се 
различни симптоми, които обикновено са свързани с болки в 
кръста, рамото и/или шията, с изтръпване, мравучкане 
(наблюдават се при ишиас, лумбаго, дископатия, цервикален 
радикулит, интеркостална невралгия, плексит или след 
операция на дискова херния и др.).

УРИДИН МОНОФОСФАТ е един от четирите най-важни компонента на рибону- 
клеиновата киселина (РНК). Той участва в процеса на биосинтеза на пиримидинови 
нуклеотиди и е сред елементите необходими за изграждането на клетъчната 
мембрана, стимулира изграждането на миелиновата обвивка, участва в изграждането 
на дендритите и така допринася за здравето на периферната нервна система. 

ЕКСТРАКТЪТ ОТ ЖЕН-ШЕН съдържа гинсенозиди, които притежават широк спектър на 
действие в централната нервна система. Те допринасят за жизнеността и оцеляването 
на невроните, за техния растеж и имат антиоксидантно действие. 

КОМБИНАЦИЯТА ОТ ФОЛИЕВА КИСЕЛИНА и така необходимия за нормалното 
функциониране на нервната система КОМПЛЕКС ОТ ВИТАМИНИ ОТ ГРУПАТА В (В1, В3, 
В6 и В12) дават допълнителна полза за здравето на периферната нервна система. 

Хранителна добавка
Nevraxil®



Указание за употреба:  за възрастни - 1 капсула дневно, погълната цяла с достатъчно 
количество вода. За оптимален ефект се препоръчва по-продължителна употреба (3 месеца). 
Курсът може да се повтори след пауза от 1 месец.
Да не се превишава препоръчителната дневна доза. Да не се използва като заместител на 
разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на живот! Винаги се 
консултирайте с лекар при наличие на заболяване или прием на лекарствени продукти.

Съставки:  магнезиев оксид, 
желатин (за капсулата), натриева 
сол на уридин 5-монофосфат, 
екстракт от женшен (Panax ginseng), 
никотинамид, пиридоксин хидрох- 
лорид, тиамин мононитрат, магне- 
зиеви соли на мастни киселини, 
птероилмоноглутаминова киселина 
(фолиева киселина), цианкобаламин 
0,1%, оцветител: Е171.

*референтни стойности за възрастни  (RDA)

 В 1 капсула % RDA*
Магнезий  100 mg 26,70%
Уридин 5-монофосфат, натриева сол 61 mg  
Екстракт от жен-шен  60 mg  
Витамин В3 (никотинамид) 10 mg NE 62,50%
Витамин В6 (пиридоксин хидрохлорид) 6 mg 428,60%
Витамин В1 (тиамин мононитрат) 4 mg 363,60%
Фолиева киселина 400 µg 200%
Витамин В12 (цианкобаламин) 10 µg 400%

Противопоказания:  Да не се приема при бременност и кърмене. Да не се употребява при 
свръхчувствителност към някоя от съставките. Внимание: При пациенти с диабет е необходим 
контрол на кръвната захар (може да намали кръвната захар). Ако се налага хирургическа 
интервенция, спрете употребата на продукта поне 2 седмици преди интервенцията. Да се 
приема с внимание и под лекарски контрол при прием на антикоагуланти (напр. варфарин). 
Поради съдържанието на жен-шен, не се препоръчва при лица, страдащи от автоимунни 
заболявания. В първите дни от употребата може леко да повлияе сърдечната честота и да 
повиши кръвното налягане. 
Съхранение: Да се съхранява в оригиналната опаковка, на стайна температура и на място 
недостъпно за деца!

Не съдържа захар, нишесте, глутен, лактоза,  аромати или консерванти.

Опаковка: 30 капсули 

Производител:
Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
07-300 Ostrów Maz.
Ul. Podstoczysko 30, 
Полша

Дистрибутор: 
Натурпродукт ООД, 
България, 1592 София, 
бул. „Христофор Колумб” 64, 
тел.: (02) 979 12 19
naturprodukt.bg

капсули
30Невраксил®

Хранителна добавка


