GranaMed

Granaimun

Ekstrakty śródziemnomorskie

Odporność na cały rok

GranaMed zawiera opatentowany koncentrat polifenoli WSTC II z pomidora, który sprzyja prawidłowej lepkości płytek krwi
(trombocytów), wspierając w ten sposób krążenie.
Bogactwo innych ekstraktów z roślin śródziemnomorskich
sprawia, że GranaMed jest pełen różnorodnych, bioaktywnych substancji witalnych. Polifenole z granatu, ekstrakty
z liści oliwek i rozmarynu, winogron i korzenia galangalu
oraz super-antyutleniacz OPC czynią GranaMed produktem
szczególnym. 4 kapsułki zawierają aż 1200 mg różnych substancji aktywnych.
Powszechnie znane są zalety diety śródziemnomorskiej, jej
pozytywnego wpływu na witalność, zdrowie i długowieczność. Pożywienie ludzi znad Morza Śródziemnego obfituje
w składniki, jakie zawarliśmy w kapsułkach GranaMed.
GranaMed suplement diety 100 kapsułek na 25 dni

Polifenum Forte
Siła synergii polifenoli
Nowatorski ekstrakt polifenoli WSTC z pomidora, przefermentowane polifenole z granatu oraz ciemnych winogron. Koncentrat
wytworzony z 75 pomidorów, 41 owoców
granatu i 10 kg francuskich ciemnych winogron.
W porcji (20 ml) Polifenum Forte jest:
– aż 3 g polifenoli WSTC z pomidora dla
utrzymania prawidłowej lepkości płytek krwi,
– aż 5 mg polifenoli z ciemnych winogron
korzystnie działających na serce i naczynia,
– aż 600 mg łatwoprzyswajalnych
polifenoli z granatu,
– potas dla prawidłowego ciśnienia krwi, pracy mięśni
oraz nerwów.
Polifenum Forte
suplement diety 500 ml na 25 dni

Granaimun jest bardzo bogaty
w aktywne polifenole i składniki niezbędne dla prawidłowej
pracy układu odpornościowego: witaminę B2, cynk oraz selen. Witamina B2 jest ważna dla
prawidłowego stanu błon śluzowych jamy ustnej i gardła.
Produkt jest szczególnie cenny
w okresie zwiększonej zapadalności na przeziębienia i grypę, ponieważ jego składniki
działają korzystnie na skracanie czasu i łagodzenie objawów przeziębienia i grypy. Jednakże, dobra odporność
jest potrzebna przez cały rok, a Granaimun wspaniale
pomaga w jej utrzymaniu.
Składniki aktywne Granaimunu działają na pierwszej linii obrony – wchłaniają się już w jamie ustnej i gardle.
3 ml (porcja dzienna dla osoby dorosłej) zawiera:
225 mg polifenoli z owoców granatu i dzikiego bzu, 55 µg
selenu (50%*), 10 mg cynku (50%*), 0,7 witaminy B2 (50%*).
*% zalecanego dziennego spożycia
Granaimun suplement diety 100 ml na 33 - 120 dni

Dr. Jacob’s

Produkty
z granatu

GranAmore – zdrowa słodkość
GranAmore to gęsty, słodki i bardzo smaczny syrop
z dzikiej róży i granatów – czysta przyjemność i zdrowie. Świetne jako składnik zdrowego śniadania, na
podwieczorek, kiedy masz ochotę na coś słodkiego.
Na 100g produktu zużyto 120g owoców
– 80g granatów i 40g
róży – bogatych w polifenole i witamnię C.
Swoją słodycz GranAmore zawdzięcza wyciągowi z róży, trzciny
cukrowej i liści stewii.
GranAmore
260g netto
Całkowita zawartość
cukrów 42g/100g.

Dr. Jacob’s od roku 1997 specjalizuje się w naturalnych suplementach diety najwyższej jakości.
Jesteśmy pionierami w wytwarzaniu produktów
z przefermentowanego granatu.

Dr. Jacob’s Medical od ponad czternastu lat bada właściwości owocu granatu. Jako jeden z pierwszych instytutów w
Niemczech, Austrii i Szwajcarii rozpoczął badania nad jego
działaniem zdrowotnym. Sok z granatu nie działa równie korzystnie u wszystkich. Jest to zależne od zdolności trawiennych, głównie od stanu flory jelitowej (Cerda et al., 2005), bo
to bakterie jelitowe uwalniają łatwe do wchłonięcia polifenole. Przełomem okazało się odkrycie doktorów medycyny K. O.
Jacob’a i L. M. Jacob’a, którzy poddali sok z granatu fermentacji za pomocą bakterii probiotycznych. To one wykonują
pracę za nasz układ trawienny i wyzwalają łatwoprzyswajalne
polifenole. Dlatego też produkty z granatu Dr. Jacob’s są tak
efektywne, nawet u osób ze słabym trawieniem.

Co daje metoda żywej fermentacji?

GranaForte: 10 ml płynu / 720 mg

świeży sok z granatu / 20 mg

dobre czerwone wino / 5 mg

10ml produktu GranaForte to aż 720
mg antyutleniaczy. Ich ilość przewyższa ponad 50 razy zawartość polifenoli w świeżo wyciśniętym soku z granatu i ponad 150 razy ilość polifenoli w
dobrym czerwonym winie lub zielonej
herbacie (Gil et al., 2000; Seeram et al.,
2008).

10 ml napoju /
ilość polifenoli:

zielona herbata / 5 mg

podnosi przyswajalność polifenoli praktycznie do 100%,
nawet przy słabym trawieniu,
uwalnia z soku ogromną
ilość bioaktywnych polifenoli
(patrz wykres),
bakterie probiotyczne rozkładają cukry zawarte w soku,
(produkty bezpieczne dla
cukrzyków),
w połączeniu z metodą zagęszczania próżniowego i liofilizacji (suszenie przez zamrażanie) zachowuje pełną bioaktywność, stałą ilość i różnorodność polifenoli oraz jakość
świeżych owoców!

GranaCor

GranaProstan, dawniej Eliksir z granatów

Metoda żywej fermentacji

dla serca i witalności

dla serca i witalności
GranaProstan to czysty koncentrat polifenoli z owoców granatu poddanych żywej fermentacji. Polifenole
takie są bardzo aktywne biologicznie i łatwoprzyswajalne, nawet dla osób ze słabszym trawieniem, a same
produkty są przyjazne cukrzykom.
Polifenole korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowia
prostaty, naczyń krwionośnych (także mózgowych) oraz
serca. Polecane są w profilaktyce wczesnej gdyż, jako jedne z najsilniejszych antyutleniaczy, spowalniają procesy
starzenia się komórek, mają korzystny wpływ na utrzymanie witalności oraz wspomagają utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Są ważne szczególnie dla panów po 45 roku życia prowadzących siedzący tryb życia.
Tylko 10 ml lub 2 kapsułki GranaProstanu zawierają
tyle wysoce bioaktywnych antyutleniaczy, co 1 butelka
dobrego czerwonego wina. 500 ml lub opakowanie 100
kapsułek GranaProstanu posiada moc przeciwutleniającą TEAC 225 mmol oraz zawiera 15 000 mg polifenoli.
Składniki GranaProstan
stosuje się:
– dla prostaty
– dla serca, naczyń wieńcowych i mózgowych
– dla witalności i wydolności
– by spowolnić procesy
starzenia
GranaProstan
suplement diety
100 kapsułek,
płyn 500 ml
na 25-50 dni

Kapsułki GranaCor zawierają przefermentowany, liofilizowany miąższ owoców
granatu wzbogacony składnikami dla serca i naczyń:
selenem, kwasem foliowym,
witaminami B12, D3 i E. Na
jedno opakowanie GranaCor zużyto ok. 30 najlepszej
jakości owoców granatu.
Składniki produktu zostały dobrane tak, aby jak najskuteczniej wzmacniać serce i naczynia krwionośne, także mózgowe. Istotnym jest, że mogą one przynieść poprawę dotlenienia mięśnia sercowego gdyż pomagają w prawidłowej
produkcji krwi, utrzymaniu prawidłowego metabolizmu
homocysteiny (kwas foliowy, witamina B12) i regulacji poziomu cholesterolu (granat). Witamina E oddziałuje przeciwutleniająco.
GranaCor suplement diety 60 kapsułek na 15 - 30 dni

GranaForte – super koncentrat polifenoli
GranaForte to bardzo silny koncentrat soku i miąższu z owoców granatu (90%) i czarnego bzu (9%) poddanych żywej
fermentacji. Produkt przeznaczony dla osób, które potrzebują przyjmować maksymalną dzienną porcję polifenoli,
jednych z najsilniejszych antyutleniaczy (ok. 720 mg).
Granat oraz czarny bez doskonale uzupełniają swoje
działanie. Polifenole zawarte
w tych owocach mają bardzo
korzystny wpływ na układ krążenia (sprawność serca i stan
naczyń krwionośnych). Co
bardzo ważne, wspomagają
utrzymywanie prawidłowej
sprawności układu odpornościowego. Wyraża się ona
m.in. hamowaniem nadmiernych reakcji zapalnych (jak w
przypadku alergii).
GranaForte suplement diety 250 ml na 25 dni

