Продуктите от серията ESSENS Home Pharmacy са проектирани и
произведени в Чехия под строг фармацевтичен надзор и в съответствие с най-строгите правила и стандарти.
Активните компоненти са получени изключително от природни източници, без използването на химически произведени суровини.
Продуктите Essens Home Pharmacy не са тествани върху животни.

СХЕМА НА ДОЗИРОВКА, ОТГОВАРЯЩА
НА БИОРИТЪМА
Биоритъмът е последователно редуване на физически и психични
състояния, които влияят както на цялото тяло така и на отделните
органи и клетки. Продължителността на един такъв цикъл може да
варира, като се започне от секунди до минути, часове и дни (т.нар
циркаден ритъм), и се стигне дори и до месец (30-дневен ритъм) и
година (годишен ритъм)
Въз основа на тези познания ние препоръчваме прецизно дозиране
на всеки продукт от серията Essens Home Pharmacy по време на
циркадния ритъм до настъпването на очакваната максимална ефективност и максимален ефект на приетите хранителни добавки.

хранителни добавки
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ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТИТЕ
ESSENS HOME PHARMACY
Високо технологично производство – върхови и революционни
технически решения
• микронизация на растителни екстракти - намаляване на размера на
частиците
• инхибиране на ензимите - намаляване на ензимната активност ,чрез
използване на екстракти от естествени суровини (черен пипер и
куркумин)
• многослойно покритие (таблетки и гранули) за максимален ефект
МИКРОНИЗАЦИЯ
Това е метод, който увеличава биодостъпността на лекарства,
природни продукти, витамини и минерални вещества, чрез постепенно
намаляване на размера на частиците на суровините само до няколко
микрометра. Благодарение на по-голяма си площ получената
субстанция, притежава способността за по-добро и по-ускорено
резорбиране в организма и съответно достигане на по-висока
ефективност на хранителните добавки.

Технология на производство на таблетки

Последен слой

Технология на производство на гранули

Последен слой

Изолирано ядро

Изолирано ядро

Инхибиращ слой
(съдържа черен пипер или куркумин)

Инхибиращ слой
(съдържа черен пипер или куркумин)

ЕНЗИМНО ИНХИБИРАНЕ
Това е процес, който води до намаляване на ензимната активност.
Инхибирането на ензими се дължи на използването на естествените
суровини черен пипер и куркумин в продуктите Essens Home Pharmacy
МНОГОСЛОЙНО ПОКРИТИЕ (таблетки и гранули)
Уникалната технология на многослойното покритие, се появява за
първи път на международния пазар, в продуктите ESSENS Home
Pharmacy. Благодарение на него се постига по значителен ефект
на субстанцията ,чрез последователно прилагане на няколко слоя
съдържащи активните вещества . По този начин се намалява времето
на разтваряне и се подобрява резорбцията.
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Таблетките са направени от растителни суровини и следователно са
подходящи и за вегетарианци.

Гранулите се поставят в капсули от растителни суровини и
следователно са подходящи и за вегетарианци.

