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GRANAPROSTAN, 100 KAPSUŁEK
 

cena: 124,64 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 100 sztuk

Postać kapsułki

Producent Dr. Jacob's

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

GranaProstan ferment zawierają przefermentowany, liofilizowany (suszony przez zamrażanie) miąższ owoców granatu wzbogacony
ekstraktem z winogron i solami magnezu.
Na jedno opakowanie GranaProstan ferment zużyto ok. 50 najlepszej jakości, świeżych, dojrzałych na słońcu owoców granatu.

Produkt ma wysokie stężenie bioaktywnych polifenoli, które są jednymi z najsilniejszych naturalnych antyutleniaczy.
Dzięki dodatkowi ekstraktu z winogron korzystnie wpływa na stan serca i naczyń krwionośnych.

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia:

– 2 kapsułki popite wodą lub sokiem

– przy zwiększonym zapotrzebowaniu: 4 kapsułki.

Spożywanie:

spożywać przed posiłkiem lub 2h po posiłku. Nie łączyć z posiłkami białkowymi lub zawierającymi tłuszcze zwierzęce.

Na jedno opakowanie GranaFerment zużyto ok. 50 najlepszej jakości, świeżych, dojrzałych na słońcu owoców granatu.

Preparat można polecić do stosowania profilaktycznie dla osób po 45 roku życia.
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Ponad 200 badań naukowych potwierdziło pozytywny wpływ owoców granatu na nasze zdrowie.

Koncentrat z granatu 84% (2 kapsułki zawierają 250 mg polifenoli granatu), ekstrakt z winogron, sole magnezu spożywczych kwasów
tłuszczowych (pochodzenia roślinnego) jako środek przeciwzbrylający, dwutlenek krzemu jako środek przeciwzbrylający. Kapsułki
pochodzenia roślinnego.

Koncentrat i miąższ granatu przefermentowany przy udziale żywych mikroorganizmów, wysuszony przez zamrażanie.

GranaProstan ferment stosuje się:

Zgodnie z opinią EFSA (Europejski Urząd ds Bezpieczeństwa Żywności) owoc granatu nie ma żadnych właściwości i żadnego
oddziaływania na zdrowie. Przestrzegając prawa polskiego, nie możemy więc pisać o faktycznym działaniu tego produktu oraz
wszystkich korzyściach, jakie przynosi jego stosowanie. Jest tak pomimo tego, że korzystne działanie granatu znane jest od wieków, a
jego działanie potwierdzone jest przez ponad 200 badań naukowych. Jak do tej pory EFSA odrzuca jednak wszelkie oświadczenia
zdrowotne związane z granatem. Wszystko co możemy tu napisać to: „polifenole z granatu są cennym składnikiem żywności i mają
zastosowanie w... zabiegach regeneracyjnych”.

Kategoria produktu:

Suplement diety
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