
IMUNITA / METABOLIZMUS /
OCHRANA BUNIEK

•	 podporu	imunitného	systému
•	 ochranu	buniek	pred	
oxidačným	stresom

•	 správne	delenie	buniek
•	 hormonálnu	reguláciu
•	 premenu	a	vstrebávanie	železa

Môže byť použitý napríklad  
u žien s myómami na: 

One Pharma, s.r.o. 
Janka Kráľa 5 ▪ 974 01 Banská Bystrica ▪ Slovensko
info@onepharma.sk ▪ www.onepharma.sk 

Viac informácií o produkte nájdete na 
www.onepharma.sk

11 ZLOŽIEK
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Aktívne zložky v MYORINe prispievajú  
k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ochrane buniek pred oxidačným 
stresom, správnemu procesu delenia 
buniek, regulácii hormonálnej činnosti  
a správnej látkovej premene a zvýšenému 
vstrebávaniu železa*.

MYORIN je originálny výživový doplnok  
s obsahom:
1.		extraktu zeleného čaju 700 mg,  

z toho EGCG 350 mg
2.		a vitamínu D 4000 I.U. v dennej dávke  

2 kapsúl
3.		extraktov kurkumínu a piperínu
4.		vitamínov B2, B3, B6, B9, B12 a C
5.		prebiotickej vlákniny GOFOSTM

Prečo užívať MYORIN

BEZ LAKTÓZY BEZ LEPKU BEZ ADITÍV

60 KAPSÚL

*Zoznam zdravotných tvrdení, ktoré možno uvádzať na potravinách podľa článku 13 
ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006



Výživový doplnok

 60
   kapsúl

*% RVH - podiel denného referenčného príjmu pre dospelých pri 
maximálnej dávke 2 kapsuly/deň

EGCG 350 MG n
  VITAMÍN D 4000 I.U.

KURKUMÍN n
  PIPERÍN n

  VITAMÍN C
VITAMÍNY n

  B2 n
  B3 n

  B6 n
  B9 n

  B12 

MYORIN

METABOLIZMUS / OCHRANA BUNIEK*

Obsah 1 kapsula 
obsahuje

2 kapsuly 
obsahujú

%
RVH*

Čisté	množstvo	aktívnej	zložky

Extrakt	zo	zeleného	
čaju	(mg) 350 700 -

z toho polyfenoly
(mg) 343 686 -

z toho	EGCG
(mg) 175 350 -

Kurkumín 
(mg) 75 150 -

Piperín 
(mg) 3,75 7,5 -

Vitamín	B2	
(mg) 2,5 5,0 357%

Vitamín	B3	
(mg) 5,0 10,0 63%

Vitamín	B6 
(mg) 7,50 15,0 1071%

Vitamín	B9		
(µg) 150 300 150%

Vitamín	B12	
(µg) 1,25 2,5 100%

Vitamín	C	
(mg) 125 250 313%

Vitamín	D 
(µg)

50
(2000	I.U.)

100
(4000	I.U.) 2000%

GOFOSTM	

prebiotická vláknina 
(mg)

37,5 75 -



Zloženie:	 extrakt zo zeleného čaju – dekofeínovaný, s ob-
sahom ≥ 98% celkových polyfenolov, ≥ 80% katechínov  
a ≥ 50% epigalokatechín galátu [EGCG], kurkumín extrakt  
s ≥ 95% obsahom kurkuminoidov (kurkumín, demetoxykur-
kumín, bisdemetoxykurkumín), piperín ≥ 95% extrakt z čier-
neho korenia, vitamín B2 (riboflavín), vitamín B3 (nikotína-
mid), vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid), vitamín B9 (kyselina 
listová), vitamín B12 (kyanokobalamín), vitamín C (kyselina 
askorbová), vitamín D3 (cholekalci ferol), prebiotická vlákni-
na GOFOSTM s obsahom 95 % frukto-oligosa charidov s krát-
kym reťazcom, gastrorezistentné enterosolventné kapsuly  
z celulózy.
 

       www.onepharma.sk

Hmotnosť	obsahu: 60 kapsúl: 47,8 g ± 5%

Upozornenie: Nie je vhodný pre deti, tehotné a dojčiace ženy. 
Uchovávajte na suchom mieste pri tep lote do 25 °C, v dob-
re uzatvorenom obale, mimo dosahu malých detí. Výrobok 
chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálavým 
teplom. Neužívajte, ak máte závažnú poruchu pečene. Ak uží-
vate lieky, poraďte sa so svojím lekárom. 

Vyživový doplnok sa nesmie používať ako náhrada rozmanitej 
stravy.

BEZ LAKTÓZY BEZ LEPKU BEZ ADITÍV

Odporúčané	dávkovanie:	
Obvyklá denná dávka u dospelých je  
1 kapsula 2x denne (2 kapsuly/deň) nalačno,	alebo	
s ľahkým/malým	jedlom zapiť s dostatočným množstvom 
tekutiny. 

Bez obsahu laktózy, gluténu, umelých sladidiel a farbív. 
Vyvinuté a vyrobené na Slovensku.

MYORIN
 Vitamíny	B6,	C	a	D	prispievajú	k	správnemu	fungovaniu	
imunitného	systému

 Vitamíny	B2,	B3,	B6,	B12	a	C	prispievajú	k	správnej	
látkovej	premene	dôležitej	pre	tvorbu	energie

 Vitamín	B2	prispieva	k	správnej	látkovej	premene	
železa	a	vitamín	C	zvyšuje	jeho	vstrebávanie

 Vitamíny		B2	a	C	prispievajú	k	ochrane	buniek	pred	
oxidačným	stresom

 Vitamíny	B9,	B12	a	D	zohrávajú	úlohu	v	procese	delenia	
buniek

Výživový doplnok


