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Az ESSENS Home Pharmacy Termékei tervezése és gyártása gyógy-
szeripari felügyelet mellett kerülnek előállításra a Cseh Köztársaság-
ban a legszigorúbb szabályok és standardok alapján.

A felhasznált aktív vegyületek kizárólag természetes úton kerülnek 
előállításra. 

Az ESSENS Home Pharmacy termékeit nem tesztelik állatokon. 

A DÓZIS MEGÁLLAPÍTÁSA A BIORITMUS SZERINT
A bioritmus a fizikai és mentális kondíció rendszeres váltakozása, 
ami befolyásolja az egész szervezetet, egyes szerveket vagy az 
egyes sejteket. Ennek a körforgásnak az ideje nagyon különböző le-
het, kezdve a másodpercektől a percekig, órákig vagy napokig (cirka-
dián ritmus), de ez a ritmus mérhető hónapokban (30 napos ritmus) 
és években is (éves ritmus).

Ezen tudásra alapozva ajánljuk az Essens Házi Patika termékek ada-
golását a cirkadián ritmust figyelembe véve a maximális hatékony-
ság és hatás eléréséhez táplálék-kiegészítőinkre vonatkozóan.

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

Czech Republic
www.essensworld.com



ESSENS HOME PHARMACY ELŐNYÖK
Hi-tech előállítás - felsőkategóriás és forradalmian új megoldások

•	 mikronizációs növényi kivonatok - csökkentett részecskeméret
•	 enzim gátlás - csökkentett enzim aktivitás, természetes összete-

vők segítségével (paprika és kurkumin)
•	 többrétegű bevonat (tabletták és kapszulák) a maximális hatásért

MIKRONIZÁCIÓ
Ezzel az eljárással növelhető a gyógyszerek, természetes úton 
előállított termékek, vitaminok és ásványi összetevők hatásai. Az 
eljárás lényege, hogy az adott részecskéket addig csökkentik, míg 
azok elérik a mikron nagyságot. Az így kapott termék, könnyebben 
felszívódik, gyorsabban fejti ki hatását, köszönhetően a megnövelt 
felületnek. Így érve el a fokozott hatékonyságot.

ENZIM GÁTLÁS
Ez egy olyan folyamat, aminek eredményeképpen csökken az enzi-
maktivitás. Az Essens Házi Patika termékeiben elért enzimgátlás 
a borsnak és kurkuminnak köszönhető.

TÖBBRÉTEGű BEvONATOK (tabletták és kapszulák)

Ezt az egyedülálló többrétegű bevonó technológiát, a világon 
elsőként az Essens Házi Patika helyezte forgalomba. A több réteg 
alkalmazásának köszönhetően - amelyek a hatóanyagot tartal-
mazzák - a felszívódás egyenletes és mindig a megfelelő időben 
történik, így érve el a kimagasló hatást.

A TABLETTÁK ELŐÁLLÍTÁSI TECHNOLÓGIÁjA KAPSZULÁK GYÁRTÁSI TECHNOLÓGIÁjA

A tabletták növényi összetevőkből állnak, így azokat vegetáriánusok 
is fogyaszthatják

A tabletták növényi összetevőkből állnak, így azokat vegetáriánu-
sok is fogyaszthatják 
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