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Zaburzenie czucia?
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Przyswajalny przez diabetyków

Uszkodzenie nerwów obwodowych (neuropatia)
Mrowienie, pieczenie, zaburzenie czucia – kiedy
stopy biją na alarm, jest to najczęściej oznaką
uszkodzenia nerwów obwodowych. Stan chorobowy
bywa określany przez lekarzy mianem neuropatii.
Dolegliwości wywołane chorobą mają swój początek
w stopach. Podczas bezsennych nocy mogą okazać
się torturą, a w ciągu dnia są bardzo uciążliwe.
Równocześnie zmniejsza się wrażliwość stóp na ból,
ucisk i temperaturę. W związku z tym, pojawia się
zagrożenie, że rany zostają zauważone zbyt poźno i
dojdzie do ich zakażenia.
Neuropatie najczęściej rozwijają się przez długi czas
nie dając objawów. Dlatego ważne jest aby być
czujnym i jeśli zauważą Państwo zmiany, które mogą
wydawać się niepokojące, należy skonsultować się z
lekarzem.
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Niedobór witaminy B1 przyczyną neuropatii
Wiele osób nie wie, że w przypadkach niedoboru
witaminy B1 może wystąpić uszkodzenie nerwów
obwodowych. Witamina B1 jest niezbędna do
prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.
Bez odpowiedniego zaopatrzenia włókien
nerwowych w witaminę, mogą wystąpić poważne
zaburzenia funkcji i uszkodzenia.

Czynnik ryzyka - cukrzyca
U cukrzyków występuje podwyższone ryzyko
uszkodzenia nerwów obwodowych. Dlatego też
diabetycy powinni szczególną uwagę poświęcać
bezpieczeństwu stóp.
W dodatku podwyższony poziom cukru we krwi
zwiększa zapotrzebowanie na witaminę B1 w
organizmie. Równocześnie diabetycy tracą szybciej
witaminę B1 niż osoby zdrowe, co może skutkować
poważnym niedoborem tej niezbędnej dla układu
nerwowego witaminy. Jak wykazało badanie,
diabetycy mają aż o 75 % niższy poziom witaminy B1
w osoczu krwi w porównaniu do osób zdrowych.1
W przypadku diabetyków szczególnie ważne jest
uzupełnienie niedoboru witaminy B1.
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Witamina B1 w produktach spożywczych
Witamina B1 jest naturalnym składnikiem wielu
produktów spożywczych, ale występuje w bardzo
niewielkich ilościach. Dobrym źródłem witaminy B1 są:
nasiona, wieprzowina, rośliny strączkowe i
pełnoziarniste produkty zbożowe. Jako że witamina
B1 rozpuszcza się w wodzie i jest wrażliwa na
wysoką temperaturę, może dojść do jej znacznej
utraty podczas przygotowywania posiłków.2

W Niemczech dieta u ok. 21 % mężczyzn i u 32 % kobiet
nie jest w stanie pokryć dziennego zapotrzebowania na
zalecaną dawkę witaminy B1. W grupie wiekowej 65 – 80
liczba kobiet, które nie dostarczają organizmowi
zalecanej dawki wzrasta aż do 40 % procent.3
Gorzej przestawia się sytuacja u diabetyków: zazwyczaj
normalna dieta nie jest w stanie pokryć zwiększonego
zapotrzebowania na witaminę B1. Ponadto badanie wyka
zało, że osoby z cukrzycą typu 2 spożywają w pokarmach
mniejszą ilość witaminy B1, aniżeli osoby zdrowe.4
Benfotiamina uzupełnia niedobór witaminy B1!
Aby uzupełnić istniejący niedobór witaminy B1 i tym
samym zapobiec uszkodzeniu nerwów obwodowych,
zaleca się osobom z cukrzycą preparat uzupełniający,
np. milgamma® protekt z unikalnym składnikiem
aktywnym benfotiaminą.

Jak działa milgamma® protekt?
milgamma® protekt jest dostępny bez recepty
w aptece, stosowanym w leczeniu nerwów
uszkodzonych wskutek niedoboru witaminy B1.
Lek zawiera substancję czynną - benfotiaminę.
Benfotiamina to syntetyczna pochodna witaminy B1,
która w naszym organizmie zostaje przekształcona
w czynny pirofosforan tiaminy. Dzięki szczególnym
właściwościom benfotiamina może być 5 razy lepiej
wchłaniana przez organizm, aniżeli witamina B1.5
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milgamma® protekt wyrównuje niedobór witaminy
B1 i tym samym może likwidować przyczynę zaburzeń
nerwowych, tzn. neuropatii. Preparat może łagodzić
nieprzyjemne objawy takie jak mrowienie, pieczenie i
zaburzenia czucia w obrębie stóp.
Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie:
www.milgamma.de
Wskazówka: proszę obejrzeć nasz prosty film
objaśniający na YouTube (proszę wyszukać hasło
milgamma lub po prostu zeskanować kod QR):
www.youtube.com/watch?v=p6tgQsiBBO4
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Wysokie ryzyko niedoboru witaminy B1
mają osoby z cukrzycą1
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