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ALINESS OPC exGrapeSeeds 400mg 100 kapsułek
 

Cena: 54,90 PLN

Opis słownikowy

Producent ALINESS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościALINESS OPC exGrapeSeeds 400mg 100 kapsułekNaturalny opatentowany ekstrakt exGrape SEED® z pestek winogron
dojrzewających w regionie Szampanii, w północno-wschodniej Francji.Dzięki wysokiej zawartości oligomerycznych proantocyjanidyn
(OPC) oraz polifenoli, opatentowany ekstrakt z pestek winogron exGrape® SEED wykazuje silne działanie przeciwutleniające, skutecznie
chroniąc komórki organizmu przed stresem oksydacyjnym.Ekstrakt z pestek winogron exGrape® SEED standaryzowany na 95%
polifenoli, pozyskiwany jest z nasion białych winogron Vitis vinifera zbieranych wyłącznie w Szampanii – francuskiej prowincji słynącej z
długiej tradycji winiarskiej i upraw winogron najwyższej klasy. Gwarantujemy możliwość całkowitej weryfikacji 100% francuskiego
pochodzenia, od surowca do gotowego ekstraktu.Ekstrakt z pestek winogron exGrape® SEED oprócz pełnego spektrum polifenoli
gwarantuje również wysoką zawartość minimum 30% oligomerycznych proantocyjanidyn (OPC).Oligomeryczne proantocyjanidyny,
bardziej znane jako OPC, to związki należące do klasy polifenoli występujące w znacznych ilościach w winogronach, a najbardziej obficie
w ich nasionach. Stanowią one połączenia katechinowych i epikatechinowych jednostek (monomerów), w których znajduje się od dwóch
do maksymalnie kilku monomerów – głównie dimery i trimery. Dzięki polifenolowej strukturze, a więc licznym grupom –OH obecnym w
cząsteczce. OPC posiadają unikalne właściwości antyoksydacyjne, przez co skutecznie neutralizują wolne rodniki i wywierają korzystny,
prozdrowotny wpływ na organizm.Zalecane spożycie2 kapsułki w trakcie posiłku. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dnia.WażneNie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.SkładnikiEkstrakt z pestek winogron exGrape®
SEED, otoczka kapsułki: (substancja wiążąca: Hydroksypropylometyloceluloza).

Sk?adniki

Zawarto?? w porcji
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Ekstrakt z pestek winogron exGrape® SEED

800 mg

w tym polifenole 95%

760 mg

w tym OPC
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