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Τα προϊόντα ESSENS Home Fharmacy σχεδιάζονται και κατα-
σκευάζονται υπό φαρμακευτική εποπτεία στην Τσεχική Δημο-
κρατία, σύμφωνα με τους αυστηρότερους κανόνες και πρότυπα. 
Οι ενεργές ενώσεις προέρχονται αποκλειστικά από φυσικές πη-
γές, χωρίς την χρήση υλικών που παρασκευάστηκαν με χημική 
διαδικασία. 
Κανένα από τα προϊόντα Essens  Home Fharmacy δεν έχει δοκι-
μαστεί σε ζώα.

Η ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΟΡΥΘΜΟ
Ο Βιορυθμός είναι μια τακτική εναλλαγή της σωματικής και της 
ψυχικής κατάστασης, που επιρεάζει τόσο το σύνολο του οργα-
νισμού και μεμονωμένα όργανα του όσο και τα μεμονωμένα 
κύτταρα. Ο χρονικός κύκλος είναι πολύ διαφορετικός και κυ-
μαίνεται από δευτερόλεπτα έως λεπτά, ώρες και ημέρες (κιρκα-
δικός ρυθμός) αλλά ακόμη και μήνες (μηνιαίος ρυθμός) και έτη 
(ετήσιος ρυθμός). 

Βάσει αυτών των γνώσεων προτείνουμε, για κάθε προϊόν 
ESSENS Home Fharmacy, την ακριβή δοσολογία κατά τη δι-
άρκεια του κιρκαδικού ρυθμού, την στιγμή της προβλεπόμενης 
μέγιστης αποτελεσματικότητας και της μέγιστης επίδρασης  από 
την στιγμή της λήψης του κάθε συμπληρώματος διατροφής.
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ESSENS HOME PHARMACY - ΟΦΕΛΗ
Hi-tech παραγωγή - κορυφαίες και επαναστατικές τεχνικές λύσεις
• Μικροσωματιδιοποίηση φυτικών εκχυλισμάτων - μείωση του μεγέθους 

των σωματιδίων
• Αναστολή των ενζύμων - μείωση της δραστηριότητας των ενζύμων με 

τη χρήση εκχυλισμάτων φυσικών ουσιών (το πιπέρι και η κουρκουμίνη) 
• Πολλαπλή επίστρωση (των δισκίων και των καψουλών) για μέγιστα 

αποτέλεσματα 

ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΟΠΟΙΗΣΗ (μικροκονιοποίηση)
Είναι ο τρόπος για την αυξητική βιοδιαθεσιμότητα των φαρμακευτικών 
προϊόντων, των φυσικών προϊόντων, των βιταμινών  και των ανόργα-
νων στοιχείων. Ταυτόχρονα, είναι μια σταδιακή μείωση της μορφής των 
πρώτων υλών σε σωματίδια μεγέθους μικρομέτρων. Η προκύπτουσα 
ουσία, χάρη της μεγαλύτερης επιφάνειάς της, δημιουργεί συνθήκες για τη 
βελτίωση και την επιτάχυνση της διάλυσης στον οργανισμό και φθάνει σε 
υψηλότερη δυνατή αποτελεσματικότητα των συμπληρωμάτων διατροφής.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ
Είναι μια διαδικασία η οποία οδηγεί σε μείωση της δραστικότητας 
των ενζύμων. Η αναστολή των ενζύμων στα προϊόντα ESSENS Home 
Pharmacy προκαλείται με την χρήση φυσικών ουσιών: το πιπέρι και η 
κουρκουμίνη.

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ (των δισκίων και των καψουλών)
Αυτό η μοναδικη τεχνολογία πολλαπλής επίστρωσης, εμφανίζεται για 
πρώτη φορά στην παγκόσμια αγορά, με τα προϊόντα ESSENS Home 
Pharmacy. Μέ την επιτυχή εφαρμογή των πολλαπλών στρώσεων, οι 
οποίες σημειωτεών περιέχουν ενεργές ουσίες, και χάρη της κατάλληλης 
και χρονικά ρυθμιζομένης τους διάλυσης, πετύχαμε πρωτοποριακά 
αποτελέματα. 

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΣΚΙΩΝ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΨΟΥΛΩΝ

Τα δισκία παρασκευάζονται από φυτικά υλικά και ως εκ τούτου 
είναι κατάλληλα και για χορτοφάγους.

Οι κάψουλες παρασκευάζονται από φυτικά υλικά και ως εκ τού-
του είναι κατάλληλα και για χορτοφάγους.
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Η τελική επίστρωση Η τελική επίστρωση

Ανασταλτική στρώση 
(πιπέρι ή κουρκουμίνη)

Ανασταλτική στρώση 
(πιπέρι ή κουρκουμίνη)

Η μόνωση του πυρήνα Η μόνωση του πυρήνα




