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Produkty ESSENS Home Pharmacy jsou vyvinuty a vyráběny 
pod farmaceutickým dohledem v České republice, a to za plnění 
nejpřísnějších pravidel a norem. 

Účinné látky jsou získávány výhradně z přírodních zdrojů bez 
použití surovin připravených chemickou cestou. 

Žádný z produktů ESSENS Home Pharmacy nebyl testován 
na zvířatech. 

DÁVKOVACÍ SCHÉMA DLE BIORYTMU
Biorytmus je pravidelné střídání fyzických a duševních stavů, 
které ovlivňují jak celý organizmus, tak i jednotlivé orgány 
a jednotlivé buňky. Délka cyklu může být velmi rozdílná, 
a to od sekund, přes minuty, hodiny a dny (tzv. cirkadiánní rytmus), 
ale i měsíce (cirkatrigintánní rytmus) a roky (cirkaanuální rytmus). 

Na základě těchto poznatků u každého produktu  ESSENS Home 
Pharmacy doporučujeme přesné dávkování během cirkadiánního 
rytmu v tu dobu, kdy je předpokládána nejvyšší efektivita a maxi-
mální účinek podaného doplňku stravy.

ESSENS WORLD a.s.
Příkop 843/4, 602 00 Brno

Czech Republic
www.essensworld.com



PŘEDNOSTI ESSENS HOME PHARMACY
Hi-tech výroba - špičkové a revoluční technické řešení

• mikronizace rostlinných extraktů - zmenšení velikosti částic
• inhibice enzymů - snížení aktivity enzymů použitím extraktů

přírodních látek (pepře a kurkuminu)
• vícevrstvé potahování (tablet a pelet) pro dosažení maximálního 

efektu

MIKRONIZACE
Je způsob, kterým se u léčiv, přírodních látek, vitamínů a minerál-
ních látek zvyšuje jejich biologická dostupnost. Jedná se o postupné 
zmenšování surovin na částice o velikosti několika mikrometrů. 
Výsledná látka tak díky svému většímu povrchu vytváří předpoklady 
pro zlepšení a zrychlení rozpouštění v organismu a dosažení vyšší 
účinnosti doplňku stravy.

INHIBICE ENZYMŮ
Je proces, díky kterému dochází ke snížení aktivity enzymů.
K inhibici enzymů u produktů ESSENS Home Pharmacy dochází 
za použití přírodních látek pepře a kurkuminu.

VÍCEVRSTVÉ POTAHOVÁNÍ (tablet a pelet)

Jde o unikátní vícevrstvou technologii potahování, která se poprvé 
na světovém trhu objevuje u produktů ESSENS Home Pharmacy. 
Postupným nanesením několika vrstev s obsahem aktivních látek 
a díky jejich správnému časování rozpouštění bylo dosáhnuto 
převratných účinků, kterých lze klasickými technikami dosáhnout 
jen velmi obtížně.

TECHNOLOGIE VÝROBY TABLET TECHNOLOGIE VÝROBY PELET

Tablety jsou vyrobeny pouze z rostlinných látek, jsou tedy 
vhodné i pro vegetariány. 

Pelety jsou naplněny do kapslí z rostlinného materiálu vhodných
i pro vegetariány.

Tablety jsou vyrobeny pouze z rostlinných látek, jsou tedy 
vhodné i pro vegetariány. 
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