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KENAY MegaNatural®-BP™ (ekstrakt z pestek winogron) 60
kapsułek
 

Cena: 66,45 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent KENAY A.GRZEGOREK I WSPÓLNICY SP.J.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościKENAY MegaNatural®-BP™ (ekstrakt z pestek winogron) 60 kapsułekFirma Polyphenolics, założona w 1996r., specjalizuje
się w badaniach i opracowywaniu innowacyjnych produktów z zastosowaniem polifenoli z pestek winogron. Firma jest oddziałem
Constellation Brands, jednego z największych producentów wina na świecie, dzięki czemu ma dostęp do zasobów winogron
kalifornijskich. Ponadto Polyphenolics kontroluje cały proces produkcyjny, począwszy od selekcji surowca, a skończywszy na etapie
produkcji ekstraktu z pestek winogron MegaNatural®.Firma Polyphenolics wykracza poza zakres wymogów dotyczących
identyfikowalności, dokumentując wszystkie etapy tj. uprawę i przetwarzanie winogron.Polyphenolics nawiązuje bliską współpracę ze
swoimi klientami oraz zapewnia wsparcie techniczne i pomoc na każdym etapie produkcyjnym.Co odróżnia MegaNatural® od innych
ekstraktów z pestek z winogron?posiada 4 amerykańskie patentyoczekuje na patenty światoweposiada unikalny składproducent
przeprowadza własne badania naukoweodpowiada szczególnym wymogomzawiera w 100% winogrona kalifornijskiezawiera w 100%
czysty ekstrakt z pestek winogronjest w 100% rozpuszczalny w wodzienie zawiera chemicznych rozpuszczalnikówjest systematycznie
badanyposiada status GRAS (ang. Generally Recognized As Safe)Dlaczego nie należy wybierać tańszego/ gorszej jakości ekstraktu z
pestek winogron?Ekstrakty z pestek winogron MegaNatural®, firmy Polyphenolics nie zawierają substancji zafałszowujących.Ekstrakty
te zawierają 100% winogron, bez dodatkowych składników.Czy wiesz skąd pochodzi ekstrakt z pestek winogron, który kupujesz?Firma
Polyphenolics wie. Ekstrakty z pestek winogron MegaNatural® są otrzymywane ze 100% kalifornijskich winogron pochodzących ze
sprawdzonych źródeł.Zgodność produktu jest bardzo ważnaZgodność każdej partii ekstraktu z pestek winogron MegaNatural® jest
badana z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Gwarantuje to spójne wyniki badanego produktu
końcowego.Firma Polyphenolics inwestuje we własne, oryginalne badania naukoweFirma Polyphenolics dużo zainwestowała we własne
badania laboratoryjne i kliniczne. Oryginalne badania są bardzo istotne, gdyż wiele czynników, począwszy od różnych odmian winogron,
poprzez okres zbiorów i technologię ekstrakcji, może wpływać na skład produktu końcowego. Jedynym sposobem na określenie
biologicznej skuteczności ekstraktu jest badanie jego poszczególnych składników.Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie.WażneNie
należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.Składnikiekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera) standaryzowany na
polifenole: 90%, kapsułka: hydroksypropylometylocelulozaPorcja dzienna: 1 kapsułkaOpakowanie zawiera: 60 kapsułekSkład w porcji
dziennej (1 kapsułka)Ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera) /MegaNatural®-BP™ Grape Seed Extract/polifenole: 90%300 mg270
mgProducentKENAY A. Grzegorek i Wspólnicy Sp.J.
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