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KENAY ASTAZINE Astaksantyna 12 mg 60 kapsułek
 

Cena: 165,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent KENAY A.G. ANDRZEJ GRZEGOREK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościKENAY ASTAZINE Astaksantyna 12 mg 60 kapsułekNajczystsza Naturalna Astaksantyna na świecie: 97% czystej
AstaksantynyNajwiększe stężenie Naturalnej Astaksantyny na świecieZawartość w biomasie alg: ponad 6%Pierwsza na świecie hodowla
Astaksantyny z certyfikatem organicznościCertyfikat wystawiony przez ECOCERTRóżnice między naturalną, a syntetyczną
AstaksantynąSiła: Naturalna Astaksantyna jest co najmniej 20 razy silniejszym antyoksydantemKształt: Cząsteczka Naturalnej
Astaksantyny ma inny kształt niż cząsteczka syntetycznejEstryfikacja: Naturalna jest w 95% estryfikowana, natomiast syntetyczna to
przeważnie “wolna” AstaksantynaSynergia: Naturalna jest kompleksowym związkiem, z dodatkiem innych naturalnych
karotenoidówŹródło: Naturalna Astaksantyna jest pozyskiwana z alg, natomiast syntetyczna z produktów
petrochemicznychBezpieczeństwo: przeprowadzono wiele badań na ludziach nad NaturalnąAstaksantyną w przeciwieństwie do
syntetycznej, która nigdy nie została zbadana na ludziachSkuteczność: ok. 100 badań klinicznych na ludziach potwierdziło liczne
właściwości prozdrowotne Naturalnej Astaksantyny; syntetyczna Astaksantyna nigdy nie wykazała takiego działania na ludziCo to jest
Astaksantyna?Algi Haematococcus pluvialis zmieniają kolor na czerwony, kiedy wytwarzają AstaksantynęAstaksantyna ma tak silne
działanie ochronne, że algi mogą przetrwać nawet 40 lat bez pokarmu czy wody lub w ekstremalnie gorących czy zimnych
warunkachKompleks karotenoidówAstaZine® zawiera 97% czystej Astaksantyny3% dodatkowych karotenoidówNaturalna Astaksantyna
jest estryfikowanaNajczystsza i najbardziej skoncentrowana Naturalna Astaksantyna na świecieBezpieczeństwo Naturalnej
AstaksantynyWystępuje w łańcuchu pokarmowym – w łososiach, homarach, krewetkach, krabach, pstrągachOd ponad 15 lat wchodzi w
skład suplementówPrzeprowadzono badania nad jej bezpieczeństwem na ludziach, Brak badań nad syntetyczną Astaksantyną w
zakresie bezpieczeństwa na ludziach10 najważniejszych właściwości prozdrowotnych Astaksantyny:1. Najsilniejszy naturalny
antyoksydant na świecie2. Bezpieczne i naturalne działanie przeciwzapalne3. Zdrowe oczy4. Zdrowy mózg5. Zdrowa skóra i ochrona
przed promieniami UV6. Zdrowy układ krążenia7. Energia dla sportowców8. Odporność9. Płodność10.Działanie przeciwstarzeniowe i
zdrowe komórkiBadania naukoweWszystkie właściwości prozdrowotne zostały potwierdzone przez wiele badańklinicznych na
ludziachDodatkowo przeprowadzono liczne badania przedkliniczneObiecujące wyniki w każdym zakresie tych badańNajsilniejszy
Naturalny Antyoksydant na świecieGaszenie tlenu singletowego1800 razy silniejsza od CoQ10550 razy silniejsza od katechin zielonej
herbaty6000 razy silniejsza od wit. C550 razy silniejsza od wit. E11 razy silniejsza od beta-karotenuNajlepszej jakości Antyoksydant na
świecieAstaksantyna wpływa na błonę komórkową chroniąc całą komórkęWiele antyoksydantów w pewnych warunkach może stać się
prooksydantami, które uszkadzają komórki, Astaksantynanigdy nie przekształca się w prooksydantAstaksantyna przenika barierę krew-
mózg chroniąc przed antyoksydantami i stanami zapalnymiNastępnie przenika barierę krew-siatkówka chroniąc oczyAstaksantyna
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wnika w tkanki mięśni przejmując kontrolę nad procesem utleniania i stanami zapalnymi1Shimidzu, et al 1996; Nishida, et al,
2007Bezpieczne i naturalne działanie przeciwzapalneObniża poziom białka C-reaktywnego, markera “cichego” zapaleniaSpadek o 20% w
ciągu 8 dniCiche zapalenie to główna przyczyna m.in. chorób serca, nowotworów, cukrzycy, chorób Alzheimera, ParkinsonaAmerican
Heart Association podaje, że poziom białka C-reaktywnego jest lepszym wyznacznikiem chorób serca niżpoziom cholesteroluBadania
kliniczne potwierdzają, że astaksantyna zmniejsza ból i poprawia sprawność ruchową osób cierpiących nareumatoidalne zapalenie
stawów czy zespół cieśni nadgarstkaPrawie dwukrotnie zwiększa siłę chwytu u osób z tzw. łokciem tenisisty (zapalenie
ścięgna)Zapobiega bólom stawów po treninguSzerokie działanie przeciwzapalneZnacznie obniża poziom 6 markerów zapalnychBrak
skutków ubocznych czy przeciwwskazańEfekt widoczny po 2-6 tygodniachLeki przeciwzapalne wykazują niebezpieczne skutki
uboczneZdrowe oczyZapobiega i zmniejsza zmęczenie oczu (potwierdzone 10 badaniami klinicznymi na ludziach)Poprawia ostrość
widzeniaChroni oczy przed uszkodzeniami wywołanymi przez promienie UVPoprawia akomodację okaPoprawia przepływ krwi do
siatkówki okaZmniejsza zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiemZdrowy mózgZapobiega demencjiZmniejsza spadek funkcji
kognitywnych i psychomotorycznych związany z wiekiemPoprawia pamięćZdrowa skóra i ochrona przed promieniami UVZapobiega
fotostarzeniu się skóryZapobiega uszkodzeniom wywołanym przez promienie UVZapobiega nowotworom skóry (badania na
zwierzętach)“Piękno od wewnątrz”Najważniejsze wyniki badań klinicznychDawka: 4 mg dziennieWygładza zmarszczkiZwiększa
nawilżenie skóryPoprawia elastyczność skóryRedukuje widoczne oznaki fotostarzenia się skóry w ciągu 4-6 tygodniPomaga utrzymać
młody wygląd skóryUkład krążeniaReguluje poziom lipidów we krwiPodwyższa poziom HDLo Obniża poziom LDL i trójglicerydówo
Zapobiega peroksydacji lipidówPoprawia przepływ krwiZapobiega miażdżycy tętnicObniża ciśnienie (badania na zwierzętach)Wpływ
astaksantyny na zwierzętaNajwiększe stężenie Astaksantyny u zwierząt występuje w łososiachAstaksantyna umożliwia łososiom
dokonać wyczerpującego wysiłku tj. tygodniami płynąć w górę rzekiSportowcy i energiaDodaje siłyZwiększa wytrzymałość
organizmuZmniejsza zmęczenie i stany zapalne mięśniObniża poziom kwasu mlekowego (zapobiega zakwasom)Poprawia regenerację
organizmu po wysiłkuZmniejsza ból mięśni i ścięgien po treninguDodaje energiiRedukuje produkcję wolnych rodników u zawodowych
sportowcówBadanie sponsorowne przez Gatorade®Kolarze przyjmowali 4 mg Astaksantyny dziennie przez 4 tygodnieTrasa: 20
kmPrędkość wzrosła o 5%, a siła o 15%OdpornośćBadanie przeprowadzone na Washington State UniversityDawki Astaksantyny: 0 mg, 2
mg i 8 mg dziennieCzas trwania: 8 tygodniNajlepsze wyniki osiągnięto przy dawce 2 mg dziennie:o Poprawa kilku markerów
immunologicznych “Astaksantyna silnie stymuluje układ odpornościowy”o Spadek uszkodzeń DNA o 40%o Spadek poziomu białka CRP i
stresu oksydacyjnegoPłodność mężczyznW badaniu klinicznym podawano mężczyznom 16 mg Astaksantyny dziennieCzas trwania: 3
miesiąceU 50% par u których zdiagnozowano problemy z nasieniem urodziło się dziecko!Właściwości przeciwstarzeniowe i ochrona
komórekKlinicznie potwierdzone korzystne działanie na oznaki starzenia się organizmu:Zdrowa skóraUkład krążeniaOczy i
mózgOdpornośćBólEnergia i wytrzymałość organizmuZdrowe komórkiUszkodzenia DNAAstaksantyna wykazuje najsilniejsze
właściwości przeciwstarzeniowe spośród wszystkich produktów dostępnych na rynku.Zalecane spożycie1 kapsułka dziennie, podczas
posiłkuLub:Zalecane dawki2 mg dziennie:Odporność4 mg dziennie:Zdrowa skóraWłaściwości antyoksydacyjne6 – 8 mg
dziennie:Zdrowe oczyUkład krążenia12 mg dziennie:BólCiche zapalenieZdrowy mózgSportowcy i energiaWażneSposób
przechowywania: przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych
dzieci.Uwagi: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu.
Preparatu nie powinny stosować kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia.Informacja dla alergików:
Produkt zawiera soję (non-GMO).Składnikiastaksantyna (mikroalga Haematococcus pluvialis), nośnik: wysokiej jakości olej z krokosza
barwierskiego (non-GMO), kapsułka: żelatyna (wolna od BSE), gliceryna, przeciwutleniacz: D-α-tokoferol naturalny.Ilość w porcji dziennej
(1 kapsułka)Astaksantyna - nadkrytyczny ekstrakt z alg Haematococcus pluvialis 12 mgOrganiczna AstaksantynaAstaZine® to wynik
wieloletnich badań oraz ogromne inwestycje w budowę hodowli Naturalnej Astaksantyny. Produkt AstaZine®jest pozyskiwany z alg
Haematococcus pluvialis hodowanych w fotobioreaktorach rurowych. Do produkcji AstaZine®wykorzystywana jest woda pozyskiwana z
Himalajów, poddawana odwróconej osmozie. Zapewnia to maksymalną czystość i bezpieczeństwo.ProducentJinke Group USA
Inc./Beijing Gingko Group Biological Technology Co.,Ltd. USA
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