
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEUROSUPPORT – satur sastāvdaļas, kas veicina 

pareizu neironu un smadzeņu darbību: 

• nodrošina atbalstu pareizai neironu un 

smadzeņu darbībai, 

• aizsargā pret oksidatīvo stresu, kas rada nervu 

šūnu bojājumus un mazina nervu sistēmas 

efektivitāti, 

• novērš novecošanas procesa radītās izmaiņas, kā arī 

paātrina atveseļošanos pēc savainojumiem vai 

operācijām. 

 
 
 
 

IZCILI VIENKĀRŠA LIETOŠANA 
NeuroSupport ir produkts, kas pieejams twist-off kapsulās 

un garantē īpaši ērtu lietošanu. 

• Pasniedziet veselu kā kārumu 

• vai pievienojiet kapsulas saturu 

barībai. 

 

 
Visi VetExpert preparāti tiek ražoti 

rūpnīcās, kas darbojas saskaņā ar labas 

ražošanas prakses standartu. Šis ir 

augstākās kvalitātes standarts 

farmācijas nozarē. 

 
 

Produkta sastāvs ir izstrādāts, sadarbojoties 

ar veterinārārstiem un zinātniekiem. 

 

 
VetExpert produktus var iegādāties pie 

veterinārārsta. 

 

 
NeuroSupport tirgū izceļas ar bagātīgu 

saturu, vieglu lietošanu un draudzīgu cenu. 

 
 

 

Vaicājiet arī pēc citiem 

populāriem 

VetExpert produktiem 
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Traucēta nervu sistēmas 
darbība 
Viens no nervu sistēmas darbības traucējumu izraisītājiem 

ir oksidatīvais stress, kas veidojas, palielinoties skābekļa 

brīvo radikāļu koncentrācijai. Šāds stāvoklis veidojas, gan 

audu bojājumu gadījumā (piemēram, pēc savainojuma, 

operācijas, kā arī išēmijas, muskuļu vājuma un diskopātijas 

gadījumā), gan novecošanas rezultātā. 

Kad iespējama nervu sistēmas darbības pasliktināšanās? 

• Ja bojāti audi (piemēram, pēc savainojuma, 

operācijas, kā arī išēmijas, muskuļu vājuma un 

diskopātijas gadījumā), 

• novecošanas rezultātā. 
 
 

 

Kāpēc mums vajadzētu 

rīkoties? 
Nervaudu bojājumus izraisa skābekļa brīvo radikāļu 

koncentrācijas palielināšanās – jo augstāka koncentrācija, 

jo būtiskāki bojājumi. NeuroSupport atbalsts aizkavē audu 

bojājumu un novecošanās procesa radītās sekas. 

NeuroSupport sastāvs: 

• atbalsta nervu sistēmas un smadzeņu 

darbību, 

• sekmē dzīvnieku veselības stāvokli pēc nervu 

sistēmas savainojumiem, 

• uzlabo vecu dzīvnieku dzīves kvalitāti. 

 
 
 

Kā rīkoties? 
Pētījumos pierādīts, ka pareizs uzturs un uztura 

bagātinātāji, kas satur daudz antioksidantu, palīdz aizkavēt 

audu bojājumu vai smadzeņu novecošanas procesa radītās 

sekas. 

 
 
 

ANTIOKSIDANTI 
Aizsargā šūnas pret brīvo radikāļu kaitīgo 

iedarbību: 

• E vitamīns, 

• kurkumas (Curcuma longa) sakneņa 

ekstrakts, 

• vīnogu (Vitis vinifera) ekstrakts, 

• zaļās tējas (Camelia sinensis) ekstrakts, 

• samtenes (Tagetes erecta) ekstrakts, 

• malpīgijas (Malpighia glabra) augļu 

ekstrakts u. c. 

 
 

B VITAMĪNI (B1, B3, B5, B6, B12) UN 
FOLIJSKĀBE 
Veicina pareizu nervu sistēmas darbību. 

 
 

DOKOZAHEKSAĒNSKĀBE (DHA) 
Sekmē asins cirkulāciju smadzenēs un stiprina nervu 

impulsus. 

 
 

KURKUMĪNS 
Medicīnā tiek izmantots kā dabisks antioksidants 

ar nervus aizsargājošām īpašībām (aizsargā 

nervu sistēmu). 

 
 

CITAS SASTĀVDAĻAS 
(SELĒNS, BETA-KAROTĪNS, 
CINKS U. C.) 
Apgādā audus ar barības vielām, tādējādi uzlabojot 

dzīvnieku labsajūtu. 


