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GUNA®- NT-3
CHARAKTERISTIKA 
NT-3 (neurotrofi n-3), patří do širší skupiny tzv. 

neurotrofi nů, růstových faktorů potřebných 

pro vývoj a ochranu nervové tkáně. Byl obje-

ven jako v pořadí třetí z neurotrofi nů, po NGF 

(nerve growth factor) a BNDF (brain-derived 

neurotrophic factor). Je proteinové povahy 

a působí v centrálním i periferním nervovém 

systému. Pomáhá podpořit přežívání a dife-

renciaci existujících neuronů a přispívá k růstu 

a diferenciaci nově vznikajících neuronů a sy-

napsí. Některé části dospělého mozku mají 

schopnost vytvářet nové neurony z nervových 

kmenových buněk. Tento proces se označuje 

jako neurogeneze a je stimulován neurotro-

fi ny. NT-3 se vyznačuje schopností stimulovat 

růst neuronů různého typu, nepostradatelný 

je například pro vývoj proprioceptivních a me-

chanoreceptivních senzorických neuronů. Pů-

sobí prostřednictvím vazby na tyrozinkinázové 

receptory TrkC a TrkB.

INDIKACE
Patologické stavy, při kterých lze využít účin-

ky NT-3, např. různá postižení centrálního 

a periferního nervstva, bolestivé syndromy.

KONTRAINDIKACE
Přecitlivělost na látky obsažené v přípravku.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Nejsou známy.

VÝZNAMNÉ INTERAKCE:
Nejsou známy.

TĚHOTENSTVÍ A LAKTACE 
Používání přípravku v období gravidity a kojení 

se pro nedostatek zkušeností nedoporučuje.. 

DÁVKOVÁNÍ
15–20 kapek perorálně 2x denně.

UPOZORNĚNÍ 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračuj-

te doporučenou dávku. Doba použitelnosti 

se vztahuje na uchovávání neporušené-

ho balení přípravku při správné teplotě, tj. 

od 20 °C do 25 °C. 

UCHOVÁVÁNÍ
Při pokojové teplotě do 25 °C. Chraňte před 

vlhkem a přímým slunečním světlem.

SLOŽENÍ
Neurotrofi n-3 (NT-3)  10 pg

Pomocné látky:

spiritus dilutus, aqua destilata

Deklarované množství je obsaženo v 1 ml.

BALENÍ 
kapky; 30 ml lahvička

VÝROBCE A DRŽITEL 
ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
GUNA, Via Palmanova 69, Milano, Itálie 

INFORMACE O ZPŮSOBU 
VÝDEJE PŘÍPRAVKU
Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis  

(dle § 8 odst. 3. písmeno b zákona o léčivech 

č. 70/2013 Sb.)

Statut přípravku: léčivý 

přípravek homeopatický (dle 

paragrafu 8, odst. 3. písmeno 

b zákona o léčivech č. 70/2013 

Sb.). 

Přípravek není hrazen z pro-

středků veřejného zdravotního 

pojištění.

Profi l vypracovala odborná 

redakce Edukafarm.


