
JutaVit Nervaron Komplex
Terméktájékoztató

Kérjük, olvassa el �gyelmesen az alábbi tájékoztatót. Az optimális hatás eléréséhez a készítmény körültekintő 
alkalmazása és az életmódjavaslatok betartása szükséges. Tartsa meg a terméktájékoztatót és a dobozt, mert 
a későbbiekben is szüksége lehet rá.

Tulajdonság, hatás:
A Nervaron Komplex a Juvapharma Kft. által kifejlesztett omega-3 zsírsavakat (eikozapentaénsavat (EPA), 
dokozahexaénsavat (DHA)), kurkuma-kivonatot, sáfrány-kivonatot, folsavat, B6-, B12-, D3-vitamint, szerves 
magnéziumot és cinket tartalmazó étrend-kiegészítő komplex készítmény.

Mit tartalmaz a csomagolás?
A csomagolás egy �akon  (90 db) lágykapszulát és egy �akon (90 db) �lmtablettát tartalmaz. Az optimális 
hatás a két készítmény együttes szedésével érhető el.

Milyen aktív anyagokat tartalmaz a készítmény?

Mikor ajánlott a készítmény alkalmazása?
A Nervaron Komplex folát, B6- és B12-vitamin tartalma révén hozzájárul a normál pszichológiai funkció 
fenntartásához. 
A B12- vitamin és szerves magnézium hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez, a normál pszichológiai 
funkció fenntartásához, a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez. 
A B6-vitamin hozzájárul a normál vörösvérsejt-képződéshez, a hormonális aktivitás szabályozáshoz.
A termék cink-tartalma révén hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez és a sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelméhez; valamint a normál szellemi működés fenntartásához. A Nervaron kizárólag szerves 
kötésű, jól hasznosuló cink-glükonátot tartalmaz. A cink-glükonátból származó szerves cink jobb hasznosu-
lással rendelkezik, mint a szervetlen cink (cink-oxid) vegyületek. 
A termékben a folsav 100%-ban Metafolin®-ból származik. A folsavat a szervezet alakítja át biológiailag aktív 
formává, foláttá. Azonban a Metafolin® egy speciális folát, mely a szervezet számára közvetlenül hasznosítha-
tó.
A Nervaron Komplex Omega-3 lágykapszula nagy mennyiségben tartalmaz többszörösen telítetlen 
eikozapentaénsav (EPA) és dokozahexaénsav (DHA) zsírsavakat. A DHA (dokozahexaénsav) hozzájárul a 
normál agyműködés fenntartásához.

Mi a készítmény ajánlott adagolási módja és időtartama?
Felnőtteknek napi 3x1 lágykapszulát és 3x1 tablettát (reggel, délben és este) étkezés előtt vagy közben bő 
folyadékkal lenyelni. A termék 3 hónapon át történő szedése javasolt. Rendszeres alkalmazása évente 
többször, két hónapos szünetekkel megismételhető. Nyelési nehézség esetén a kapszulahéj felnyitható, a 
benne lévő olaj közvetlenül fogyasztható.

Aktív anyagok 1 kapszulában 2 kapszulában 3 kapszulában 
Halolaj 1140 mg 2280 mg 3420 mg
    ebből Omega-3 701,1 mg 1402,2 mg 2103,2 mg                               
     EPA (eikozapentaénsav) 501,6 mg 1003,2 mg 1504,8 mg                  
     DHA (dokozahexaénsav) 136,8 mg  273,6 mg 410,4 mg
Aktív anyagok 1 tablettában 2 tablettában 3  tablettában 
B6-vitamin (Quali®-B) 6,67 mg 13,34 mg 20,01 mg 
 (NRV*=592,86%) (NRV*=1185,71%) (NRV*=1778,57%)
B12-vitamin (Quali®-B) 35 µg 70 µg  105 µg
 (NRV*=1400%) (NRV*=2800%) (NRV*=4200%)
D3-vitamin (Quali®-D) 10 µg  (400 NE/IU) 20 µg  (800 NE/IU) 30 µg  (1200 NE/IU)
 (NRV*=200%) (NRV*=400%) (NRV*=600%)
Magnézium  84 mg  168 mg 252 mg
(magnézium-citrátból) NRV*=16,13%) (NRV*=32,26%) (NRV*=48,38 %)
Cink (Cink-glükonátból) 5 mg (NRV*=50%) 10 mg  (NRV*=100%) 15 mg (NRV*=150%)
Kurkuma-kivonat (BCM-95®)*** 54,87 mg*** 109,74 mg*** 164,61 mg***
   ebből: kurkuminoidok 52,13 mg*** 104,26 mg*** 156,39 mg***
Sáfrány-kivonat (A�ron®) 4,17 mg 8,33 mg 12,50 mg
   ebből: lepticrosalides 0,16 mg 0,32 mg 0,49 mg 
Folsav (Metafolin®)**** 300  µg 600 µg 900 µg
 (NRV*=166,67%) NRV*=333,33%) (NRV*=500%)



Mire kell ügyelni a kapszula alkalmazásának megkezdése előtt?
Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos, vegyes étrendet és az 
egészséges életmódot. A napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl. A termék halolajat tartalmaz, ezért a 
készítmény fogyasztása szigorúan tilos, ha érzékeny vagy allergiás tüneteket észlel hal eredetű élelmiszerek 
fogyasztása során! Epeköves és epekőképződésre hajlamosak számára nem ajánlott. Várandós és szoptató 
kismamák kérjék ki kezelőorvosuk véleményét. Véralvadásgátló gyógyszerekkel történő együttes alkalmazása 
nem javasolt, mert befolyásolja azok hatását. A termék fogyasztása magas vér-, illetve vizelet-kalciumszint 
esetén, illetve kalciumtartalmú vesekövek esetén nem ajánlott! Kérjük a termék külső papírdobozát őrizze 
meg, mert egyes fontos információk csak azon találhatók.

Mi a teendő, ha elfelejtette bevenni a készítményt?
Ha elfelejtette bevenni valamelyik napi adagot, akkor pótolja azt, de napi 3 kapszulánál és 3 �lmtablettánál 
többet ne vegyen be.

Hogyan kell tárolni a készítményt?
Gyermekek elől gondosan elzárva, száraz, hűvös helyen, 25°C alatti hőmérsékleten tárolandó!

A termékkel kapcsolatos további információkért szakértőnktől az alábbi elérhetőségeken kaphat:
Telefon: 06308530096
E-mail: szakerto@juvapharma.hu

A terméken található logók és jelölések:
A JuvaPharma elhivatottan törekszik arra, hogy kiváló minőségű, prémium alapanyagokból gyártsa készítményeit.

Vállalatunk a világ vezető prémium alapanyaggyártóival együtt dolgozva 
fejleszti készítményeit. Termékeink saját gyárunkban készülnek, melyek 
minőségét szigorú minőségbiztosítási rendszer garantálja.

A DSM egy svájci-központú, minőségi alapanyagokat gyártó vállalat. A 
cég 70 éves gyártási tapasztalattal rendelkezik. A Jutavit Nervaron 
Komplexben található B- és D-vitaminokat a DSM Quali-B és Quali-D 
készítményei tartalmazzák.

A golden omega egy halolaj készítmény, amely Omega-3 zsírsavakat 
(DHA és EPA) tartalmaz. A kapszula hatóanyagául szolgáló szardella 
(anchovy) halat, a Csendes-óceán déli, tiszta és ipari területektől távoli 
területein halásszák. Az új generációs feldolgozó üzem közvetlenül a 
halászterületek közelében található, ezáltal a halolaj rendkívül rövid idő 
alatt feldolgozásra kerül és zárt tartályokban jut el a Juvapharma Kft. 
korszerű üzemébe, ahol megtörténik a halolaj kapszula gyártása.

A Pharmactiv vállalat terméke az A�ron® egy 100%-ban természetes 
Sáfrány-kivonat. A készítmény egyenesen a La Mancha fennsíkjairól 
származó növény kivonatát tartalmazza. Ez az első olyan termék amely a 
Sáfrány fő hatóanyagát, a Lepticrosalides®-t HPLC-vel standardizálva 
tartalmazza.

A JutaVit Nervaron komplex magas minőségű kurkuma-kivonatot 
tartalmaz: a CurcugreenTM-t. Ez a készítmény az indiai Arjuna Natural gyár 
100%-os kurkuma-kivonata, amelynek biológiai aktivitása nagyon magas. 
A CurcugreenTM olyan kurkuminoid-komplex, ami a kurkuminoidok és a 
kurkuma esszenciális olajának egyedi keveréke.

Csomagolás: 90 db lágykapszula + 90 db �lmtabletta
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