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 توانيد مشتريان اصلي خود را عام قيد نماييد.گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .1

 تولید ماده اولیه و قرص مکمل نوپتوگر )نوپپت( نام کاال/ خدمت

 

 محصوالت دارويي و مكمل حوزه کاال/خدمت

  شماره یا نام نسخه

 99سال  تاریخ انتشار/ ورود به بازار

 شیوه دستیابی به کاال/خدمت

 تحقيق و توسعه/نوآوري باز -

 مهندسي معكوس/ طراحي و ساخت -

 انتقال فناوري/ همكاري و خريد فناوري از غير -

 کاريکپي -

 بازرگاني )واردات و خريد و فروش( فعاليت -

 1مشتریان اصلی

 )پنج مصرف کننده عمده(

  آسيبهاي نروني طي بيماريهاي نرودژنراتيوافراد داراي    

  افراد داري اضطراب ، افسردگي و عصبانيت 

 افراد داراي فراموشي 

 

 معرفی کاال/خدمت 

 معرفي نماييد. کلمه( 052کلمه و حداکثر در  222حداقل در )صورت توصيفي، کاال/خدمت مورد نظر را لطفاً به

 

 در توصيف خصوصيات و اثربخشي ترکيب مكمل دي پپتيدي نوتروفيک نوپتوگر موارد ذيل را ميتوان اشاره کرد: 

 

 با اثر بخشي باالتر و دوز موثر پايينتر از گروه ترکيبات خانواده شبه راستامنوتروفيک مكمل دي پپتيدي    -1

 موثر جهت حفاظت از کارايي  سلولهاي سيستم عصبي در اختالالت شناختي و عصبي  -2

 در تمام مراحل ذخيره و بازيابي آن   موثر در بهبود و افزايش کارايي حافظه  -3

 تروماتيک مغز )مانند آلزايمر( و آسيبهاي مختلف واسكوالر و   عامل محافظت کننده سيستم عصبي مرکزي طي بيماريهاي نرودژنراتيو   -4

 ممانعت از مرگ نورون ها  سيستم عصبي مرکزي -5

   در سيستم عصبي مرکزيو دسترسي باال   توانايي عبور سريع از سد خوني مغزي -6

 عدم وجود عوارض جانبي و وابستگي -7
 

 Specification   مشخصات فنی کاال/خدمت

 خط و به صورت بولت( 12)حداکثر در 

 عنوان نمونه:از بيان توصيفي محصول اجتناب فرموده و صرفا مشخصات فني محصول اعالم شود. بهلطفا در اين بخش 

 از دسته ترکيبات مكمل دارويي پپتيدي با تعداد اسيد آمينه پايين و ساختار منحصر بفرد طراحي پايدار ماده اوليه  -1

مشكل پايداري پس از ورود به بدن )دستگاه گوارشي( و دسترسي مناسب  به  طراحي و فورموالسيون پيچيده بدليل ثبات ضعيف آنها در محيط و  -2

  سلولهاي هدف  بسيار پيچيده ) اين امر توسط محققين شرکت در طي توليد اوليه آزمايشگاهي (

 پرولي گاليسين اتيل استر  -ال -فنيل استيل -ميليگرم مواد فعال تشكيل دهنده ان 11، دايره اي حاوي  ميليگرمي سفيد11شكل نهايي  محصول قرص  -3

 بار قوي تر از داروي  همگروه پيراستام 1111دوز موثر پايين و اثربخشي  -4

 گواهینامه، جوایز، تاییدیه و استانداردهای اخذ شده )در صورت وجود( 

 توضيحات مدت اعتبار مرجع صادرکننده تاريخ صدور عنوان

  12/12/1412 و دارو سازمان غذا 22/12/99 پروانه مكمل غذايي 

 ت ماده موثره درگردش خون سيستميکدر دستگاه گوارش بدون تغيير  خصوصياجذب باال  -5
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