Izdelki ESSENS Home Pharmacy so izdelani pod Češkim farmacevtskim nadzorom, v skladu z najstrožjimi pravili in standardi.
Aktivne spojine so izključno pridobljene iz naravnih sestavin, brez uporabe umetnih snovi.
Noben od izdelkov ESSENS Home Farmacy ni bil preizkušen na živalih.

DOZIRANJE PO SHEMI BIORITMA
Bioritem je redna izmenjava telesnih in duševnih pogojev, ki vplivajo
tako na celoten organizem in posamezne organe in posamezne celice.
Čas cikla je lahko zelo različen, lahko traja od nekaj sekund do minutah,
ur in dni (ritem cirkadiani) ali tudi cel mesec (30 dnevni ritem) in leto
(letni ritem).
Na osnovi teh znanj za vsak izdelek ESSENS Home Pharmacy priporočamo natančno odmerjanje med cirkadiani (dnevnim)
ritmom v času največje učinkovitosti in maksimalnega
učinka prejetega od prehranskega dopolnila.

prehransko dopolnilo
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Koristi ESSENS HOME PHARMACY
Visoko tehnološka proizvodnja - kvalitetne in revolucionarne
tehnične rešitve
• mikronizacija rastlinskih ekstraktov - zmanjšanje velikosti delcev
• zaviralec encima - zmanjša aktivnost encima s pomočjo izvlečkov naravnih snovi (poper in kurkuma)
• večplastna prevleka (tablete in granule) za največji učinek
Mikronizacija
To je način za povečanje biološke učinkovitosti farmacevtskih
izdelkov, naravnih proizvodov, vitaminov in mineralov. To je postopno zmanjševanje surovin do velikosti delcev mikrometra. Nastala
snov, zaradi svoje večje površine, ustvarja pogoje za izboljšano
in pospešeno raztapljanje v telesu in doseže višjo učinkovitost
prehranskih dopolnil.

Tehnologija nastanka tablete

Zaključni sloj

Tehnologija nastanka granule

Zaključni sloj

Izolacija jedra

Zaviralni sloj
(poper ali kurkuma)

Izolacija jedra

Zaviralni sloj
(poper ali kurkuma)

Encimski zaviralec
To je proces, ki ima kot posledico zmanjšano aktivnost encimov.
Zaviralec encimov izdelka ESSENS Home Pharmacy je posledica
naravne snovi, ki jo uporabljajta poper in kurkuma.
Večslojna obloga (tablete in granule)
To je edinstvena večslojna tehnologija, ki se pojavi prvič na svetovnem trgu pri izdelkih ESSENS Home Pharmacy.
Zaradi uspešne zaporedne uporabe več slojev, ki vsebujejo aktivne
snovi in zaslugi

njihovega pravilnega časovnega razpada je bila
dosežena revolucija učinkov.
Tablete so izdelane iz rastlinskih snovi, zato so primerne tudi za
vegetarijance.
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Granule so polnjene v kapsule iz rastlinske snovi, zato so primerne
tudi za vegetarijance

