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MYSZOPŁOCH KOLCZASTY
Suplement diety

SOLGAR®

D0

0 L ENW

•  Myszopłoch kolczasty (Ruscus aculeatus) jest rośliną 
obecnie klasyfikowaną do rodziny szparagowatych 
(Asparagaceae), spokrewnioną np. z konwalią majową.

CHARAKTERYSTYKA:

Osoby dorosłe 1 kapsułka 
dziennie, najlepiej w trakcie 
posiłku lub według 
wskazań lekarza.

SPOSÓB UŻYCIA:

• Prawidłowe funkcjonowanie 
żył i naczyń krwionośnych1,2,4,5.

• Rewitalizacja, odświeżenie, 
uczucie ulgi i lekkości nóg3.

BADANIA/
OŚWIADCZENIA:

• Dla osób, które chcą zadbać o swoje 
żyły i naczynia włosowate.

• Dla osób poszukujących wsparcia dla 
swoich nóg.

DLA KOGO:

• Fitosterole Kompleks

• Gentle Iron™ (diglicynian żelaza) 20 mg

• Głóg Wyciąg ziołowy

• Pestki winogron ekstrakt 100 mg

POWIĄZANE SUPLEMENTY DIETY:

DOSTĘPNE 
OPAKOWANIA:

KAPSUŁEK
P3770

100

MYSZOPŁOCH KOLCZASTY 
Składniki:

Substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancje 
przeciwzbrylające: sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych; 
olej rozmarynowy, maltodekstryna.

Ostrzeżenie: Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające 
leki lub chore powinny przed zażyciem skonsultować się z lekarzem. 
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu suchym, ciemnym, 
w sposób niedostępny dla małych dzieci. 

Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie 
jest substytutem zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy 
tryb życia są ważne. 

SUPLEMENT DIETY, Dystrybutor: Solgar Polska Sp. z o. o.
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PRODUKT 
BEZGLUTENOWY.

NIE ZAWIERA:

oraz substancji słodzących, sztucznych 
substancji przedłużających trwałość, 
aromatów, barwników.

PSZENICY

SKROBI

PRODUKTÓW 
MLECZNYCH

DROŻDŻY

• Potoczna nazwa myszopłocha 
kolczastego to ruszczyk. 

• Związki naturalnie występujące 
w myszopłochu kolczastym wspierają 
przede wszystkim układ krwionośny, 
a dokładniej naczynia krwionośne  
(żyły i naczynia włosowate)1.

• Produkt zawiera wodno – etanolowy 
ekstrakt z korzenia (5:1) oraz 
sproszkowany korzeń myszopłocha 
kolczastego. 

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (1 kapsułka) zawiera:  

Sproszkowany korzeń myszopłocha kolczastego  
(Ruscus aculeatus)

283 mg

Ekstrakt z korzenia (5:1) myszopłocha kolczastego 
(Ruscus aculeatus)

50 mg

• Naturalnie w częściach podziemnych myszopłocha kolczastego 
występują sapogeniny steroidowe, do których należą ruskogenina 
i neoruskogenina1.

• Działanie ekstraktu z myszopłocha na poziomie komórkowym polega 
na aktywacji receptorów α-1 i α-2 adrenergicznych komórek mięśni 
gładkich żył przez uwolnienie endogennej noradrenaliny z zakończeń 
nerwów adrenergicznych1.

• Mieszanina sapogenin wykazuje działanie polegające na inhibicji 
aktywności prostaglandyn (czyli hormonów regulujących m.in. reakcje 
zapalne)2.

• Metaanaliza i systematyczny przegląd 10 badań o niskim ryzyku 
błędu systematycznego obejmujący 719 ochotników pokazuje, 
że  myszopłoch jest pomocny w przypadku skurczów, zmęczenia 
i uczucia ciężkości nóg3.

• Metaanaliza trzech randomizowanych, podwójnie zaślepionych, 
krzyżowych badań różnych produktów stwierdziła, że mechanizm 
działania myszopłocha polega na zwiększaniu napięcia żylnego  
i zmniejszenie filtracji przez naczynia włosowate4.

• Badania na modelach laboratoryjnych i liczne badania in vitro wskazują 
na wpływ myszopłocha na przepuszczalność naczyń krwionośnych. 
Ruskogenina in vitro wykazuje aktywność przeciw elastazie (jest  to 
enzym, który posiada zdolność do degradacji elastyny – białka, 
które jest jednym ze składników m.in. ścian większych naczyń 
krwionośnych)5.

BADANIA NAUKOWE:

• Myszopłoch kolczasty działa rewitalizująco, odświeżająco oraz 
przynosi ulgę i poczucie lekkości nóg.

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:

SOI


