Информация за потребителя

КЕЛТИКАН ФОРТЕ
Хранителна добавка
Информация за употреба на Келтикан форте
С Келтикан форте Вие избирате продукт с доказано качество, произведен от
фирма Тромсдорф Германия. Келтикан форте съдържа ценни хранителни вещества,
които стимулират правилното функциониране на периферната нервна система. Така
Келтикан форте ще допринесе за по-бързото възстановяване на Вашата
работоспособност.
Какво съдържа Келтикан форте?
В една капсула се съдържат:
Уридинмонофосфат
Витамин В12
Фолиева киселина

50 мг
3 µг
400 µг

Съдържа също пълнител микрокристална целулоза, желатин, оцветител червен
железен диоксид (Е172), антислепващ агент магнезиев стерат, пълнител силициев
диоксид.
Келтикан форте не съдържа глутен, лактоза и консерванти.
Какво става, когато нервите са увредени?
Нашето тяло е покрито с мрежа от нерви: тъй наречената периферна нервна
система. Ако тези нерви се увредят, напр. при натиск, охлузвания или поради
дългогодишни нарушения на обмяната на веществата, като захарен диабет, може да се
стигне до неприятни усещания.
Организмът може сам да възстановява увредените нерви чрез своите вътрешни
„ремонтни работилници”. За тези процеси на възстановяване обаче е необходимо
сравнително много време. Тук може да бъде целесъобразно в организма да се внасят
определени вещества, които влизат в състава на периферните нервни клетки и
ускоряват тяхната проводимост.
Как може да помогне Келтикан форте?
Келтикан форте съдържа хранителните вещества уридинмонофосфат, витамин
В12 и фолиева киселина, които могат да подпомогнат процесите на
самовъзстановяване на организма.
 Уридинмонофосфат (УМФ) е най-важното междинно съединение в биосинтеза на
пиримидиновите нуклеотиди, които под формата на трифосфати (УТФ и ЦТФ) са
коензими в редица процеси водещи до синтез на фосфатидилхолин, свингомиелин
1





и други липиди, както и на гликопротеини. Тези съединения са основните
структурни елементи на клетъчните мембрани и следователно са от голямо
значение за правилното фунциониране на нервната тъкан. Тъй като поради липса
на подходящите ензими, нервните клетки са единствените в организма, които не
могат сами да синтезират съединения съдържащи пиримидинов пръстен,
допълнителния прием на уридинмонофосфат (УМФ) води до засилено присъствие
на важните метаболитно активни уридин и цитидин фосфати. Това е от основно
значение в рамките на процеса на възстановяване на периферните нервни клетки.
Като цяло, насоченото стимулиране на невронния метаболизъм чрез
пиримидинови нуклеотиди увеличава скоростта на проводимост на нервите,
поддържа и ускорява физиологичните механизми за регенерация на периферната
нервна система.
Витамин В12 е важен за клетъчното делене, кръвотворенето, епителизацията и
регенерацията. Витамин В12 участва в синтезирането на пуринови и пиримидинови
бази, нуклеинови киселини и протеини. Участието му в синтеза на миелин и ДНК е
от съществено значение за функционирането на нервната система.
Фолиева киселина в организма е прекурсор (превръщането става само при
наличие на Витамин В12) на тетрахидрофолиевата киселина, която е коензим при
многобройни реакции, особено в метаболизма на протеини, нуклеинови киселини
и аминокиселини. Също така фолиевата киселина играе роля при биосинтеза на
фосфолипиди, невротрансмитери и хемоглобин.

Как трябва да приемате Келтикан форте?
Препоръчителната дневна доза е една капсула дневно между храненията с
малко течност.
Продължителността на прием зависи от Вашите нужди. Моля, говорете с Вашия
лекуващ лекар или с Вашия фармацевт. Келтикан форте се понася добре и за попродължителен период от време.
Келтикан форте съдържа животински желатин (свински/говежди), който влиза в
състава на обвивката на капсулата. Капсулите може да се отворят, така че съдържащите
се в тях минитаблетки да се приемат и без обвивката на капсулата.
Келтикан форте е подходящ и за диабетици.
Какво още трябва да знаете за Келтикан форте?
Келтикан форте се разпространява само в аптеките: в опаковки от 20 и 40 капсули.
Да не се използва като заместител на балансираното и разнообразно хранене.
Да се съхранява на място, недостъпно за малки деца.

С най-добри пожелания:
Унифарма ЕООД, София ул. Хан Тервел 7 – представител за България
Тел. 02 8840080
www.unipharma.org
Производител: Trommsdorff GmbH & Co. KG, Aldorf, Германия
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