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SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY
A csatolt tanusítványok és dokumentumok a NORDIC KOIVU NYÍRFAKIVONAT termékre vonatkoznak,
amelyet a NORDIC KOIVU OY (Finnország) állít elő. A vizsgálatok alátámasztására a következő
dokumentumokat küldték:
1. Regisztrációs tanúsítvány (Szám No. 77.01.04.916.П.068682.09.07), amelyet a Szövetségi
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelet szolgáltatott
2. Oroszországi Gosstandard azonosító: РОСС FI.ПP71.B21604
A NORDIC KOIVU NYÍRFAKIVONAT színtelen folyadék, amely betulin (0,015 mM-t), komplex szerves
savakat – nikotiniket, glutamiket, almasavakat (0,1 mM-ig) – , nyomelemeket - K, Ca, Mg, Mn, stb-t
(kb. 0.002 mM), cukrokat – fruktózt és glükózt kimutatható mennyiségben.
Összetevői alapján a NORDIC KOIVU NYÍRFAKIVONAT egy magas bioértékű természetes
élelmiszertermék.
Hatása:
A betulin (betulinol) és a fitoncidok tartalma miatt a nyírfakivonatnak májvédő hatása van, továbbá
gyulladáscsökkentő, méregtelenítő és antibakteriális hatással is bír. Gyorsan felszívódik a gyomorban.
Méregtelenítő hatást fejt ki.
A sportban való felhasználásának lehetősége:
1. Alkalmas a test folyadék-elektrolitikus egyensúlyának megőrzésére fizikai teherbevétel idején
2. Azonnali regeneráció maximális intenzitású erőgyakorlatok mellett is
3. Akadályozza máj szupertenzió szindróma és fokozott fizikai aktivitás során fellépő máj fájdalom
szindróma kialakulását.
Egyéb tulajdonságok:
1. A gyakorlatok és versenyzés idején fellépő folyadékveszteség (különösen a magas hőmérsékleten
vagy nagy páratartalmú környezetben versenyző alanyok esetében) pótlására alkalmas
2. Csökkenti az izomláz kialakulását a fokozott fizikai aktivitást követően.
Ajánlott fogyasztás:
A gyakorlatok idején 50 ml-es adagok (egészen 200 ml-es adagmennyiségig) és 500 ml a gyakorlatokat
követően. A fogyasztandó mennyiség a környezeti változók (hőmérséklet, páratartalom) függvénye.
A termék nem tartalmaz teljesítmény-növelő szereket. Nem létezik hasonló termék sportolók számára.
Ezért a NORDIC KOIVU NYÍRFAKIVONAT élelmiszertermék kiemelkedően értékes biológiai szempontból,
megkötések nélkül javallott a test teljes egyensúlyának visszaállításához az éves edzések és versenyek
idején, még profi sportolók számára is.

Megakadályozza a sportolóknál fellépő túlhajszoltság szindrómát, továbbá segíti a folyadékháztartás
egyensúlyának fenntartását is. A termék további összetevői antioxidánsként is szolgálnak.

A termék alkalmas rendszeres és komoly fizikai igénybevételt követő regenerálódás felgyorsítására,
megakadályozza az anyagcserezavarok és az érrendszeri betegségek kialakulását a sportolóknál
vagy az erős fizikai munkát végzőknél és segít az állóképesség fenntartásában valamint az
életminőség fokozásában is.
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Az Orosz Föderáció Sportminisztériumának Össz-Orosz Mozgáskultúra és Sport-kutatóintézete,
a nemzeti olimpiai csapat felkészítőivel szoros együttműködésben vizsgálta a Nordic Koivu nyírfakivonatot és a sportolók számára kifejezetten ajánlott minősítést adta neki. A szakértői vélemény
szerint a Nordic Koivu nyírfakivonat alkalmazható a profi sportolók által, bármilyen korlátozás nélkül
ajánlott az edzés és a versenyidőszak alatt az éves tréning ciklus váltakozásában a test egészséges
egyensúlyának megőrzése céljából, valamint hogy megakadályozzák a sportolók túlhajszoltság
szindrómáját.
A Nordic Koivu nyírfakivonatot ajánlják még a fizikai erőnléti versenyeket követő regenerálódás
felgyorsítására, az esetlegesen fellépő anyagcsere-zavarok, szív-, és érrendszeri panaszok
megakadályozására profi sportolók számára ugyanúgy, mint erős fizikai gyakorlatokat végzőknél.
Minden esetben segít az állóképesség javításában és a test eredeti egyensúlyának visszaállításában.

