Produkty ESSENS Home Pharmacy sú vyvinuté a vyrábané
pod farmaceutickým dohľadom v Českej republike, a to za plnenia najprísnejších pravidiel a noriem.
Účinné látky sú získavané výhradne z prírodných zdrojov bez
použitia surovín pripravených chemickou cestou.
Žiadny z produktov ESSENS Home Pharmacy nebol testovaný
na zvieratách.

DÁVKOVACIA SCHÉMA PODĽA BIORYTMU
Biorytmus je pravidelné striedanie fyzických a duševných stavov,
ktoré ovplyvňujú ako celý organizmus, tak aj jednotlivé orgány
a jednotlivé bunky. Dĺžka cyklu môže byť veľmi rozdielna, a to od
sekúnd, cez minúty, hodiny a dni (tzv. cirkadiánny rytmus), ale i
mesiace (cirkatrigintánny rytmus) a roky (cirkaanuálny rytmus).
Na základe týchto poznatkov pri každom produkte ESSENS
Home Pharmacy odporúčame presné dávkovanie počas cirkadiánneho rytmu v tú dobu, kedy je predpokladaná najvyššia efektivita a maximálny účinok podaného výživového doplnku.

výživové doplnky

ESSENS SLOVAKIA, s.r.o.
Do Stošky 576
010 04 Žilina
Slovenská republika
www.essens.sk
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PREDNOSTI ESSENS HOME PHARMACY
Hi-tech výroba - špičkové a revolučné technické riešenie
• mikronizácia rastlinných extraktov - zmenšenie veľkosti častíc
• inhibícia enzýmov - zníženie aktivity enzýmov použitím extraktov prírodných látok (korenia a kurkumínu)
• viacvrstvové poťahovanie (tabliet a peliet) pre dosiahnutie maximálneho efektu
MIKRONIZÁCIA
Je spôsob, ktorým sa u liečiv, prírodných látok, vitamínov a minerálnych látok zvyšuje ich biologická dostupnosť. Jedná sa o
postupné zmenšovanie surovín na častice o veľkosti niekoľkých
mikrometrov. Výsledná látka tak vďaka svojmu väčšiemu povrchu
vytvára predpoklady pre zlepšenie a zrýchlenie rozpúšťania v organizme a dosiahnutie vyššej účinnosti výživového doplnku.

TECHNOLÓGIA VÝROBY TABLIET

Konečná vrstva

TECHNOLÓGIA VÝROBY PELIET

Konečná vrstva

Izolačné jadro

Inhibítorská vrstva
(korenie alebo kurkumín)

Izolačné jadro

Inhibítorská vrstva
(korenie alebo kurkumín)

INHIBÍCIA ENZÝMOV
Je proces, vďaka ktorému dochádza k zníženiu aktivity enzýmov.
K inhibícii enzýmov pri produktoch ESSENS Home Pharmacy
dochádza pri použití prírodných látok korenia a kurkumínu.
VIACVRSTVOVÉ POŤAHOVANIE (tabliet a peliet)
Ide o unikátnu viacvrstvovú technológiu poťahovania, ktorá sa po
prvý raz na svetovom trhu objavuje pri produktoch ESSENS Home
Pharmacy. Postupným nanesením niekoľkých vrstiev s obsahom
aktívnych látok a vďaka ich správnemu časovaniu rozpúšťania boli
dosiahnuté prevratné účinky, ktoré možno klasickými technikami
dosiahnuť len veľmi ťažko.
Tablety sú vyrobené len z rastlinných látok, sú teda
vhodné aj pre vegetariánov.
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Pelety sú naplnené do kapsúl z rastlinného materiálu vhodných
aj pre vegetariánov.

