Вератрол
Склад на 1 капсулу: екстракт ресвератролу — 200 мг;
допоміжні речовини: кремнію діоксид колоїдний безводний, кремнію діоксид колоїдний
водний, кремнію діоксид колоїдний гідрофобний, целюлоза мікрокристалічна, магнію
стеарат, кальцію гідрофосфат дигідрат.
Не є лікарським засобом. Без ГМО.
Номер партії та кінцеву дату споживання «Вжити до»: дивись на етикетці.
Умови зберігання: при температурі
від 4 °С до 25 °С та відносній вологості повітря не більше 75%. Зберігати в недоступному для дітей місці, не допускати попадання
прямих сонячних променів.
Рекомендації до вживання: Вератрол
рекомендований до раціону харчування

діє тична
доба в к а

в якості додаткового джерела ресвератролу
з метою нормалізації метаболічних процесів та відновлення внутрішніх сил організму.
Діюча речовина Вератролу (ресвератрол)
відноситься до поліфенольних сполук
із класу фітоалексинів — речовин, що виробляються рослинами.
Ресвератрол є сполукою, що виділяється
з червоного винограду, рослин роду Гірчак. У своєму складі Вератрол містить найбільш стабільну й активну ізомерну форму
ресвератролу — «транс-ресвератрол».
Одним з найважливіших ефектів ресверат
ролу є гальмування процесів старіння.*
Ресвератрол сприяє гальмуванню старіння шкіри, підтримуючи її гладкість та еластичність.
Ресвератрол сприяє нейтралізації вільних
радикалів, має позитивний вплив на вуглеводний обмін: сприяє зниженню рівня
цукру в крові, підвищує чутливість пери-

феричних тканин до дії інсуліну, впливає
на загальні симптоми цукрового діабету,
такі як почуття голоду і спрага.
Важливим ефектом ресвератролу є кардіо
протекторна та вазопротекторна активність. Ресвератрол сприяє покращенню
стану стінок судин та роботі серця, поліпшує ліпідний спектр плазми крові —
сприяє нормалізації рівня холестерину.
Існують наукові дані про те, що ресверат
рол є потенційною стратегією профілактики та лікування найбільш поширених пато
логій серцево-судинної системи, у тому
числі ускладнених такими надто несприятливими факторами ризику, як цукровий
діабет і надмірна маса тіла.*
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Виробник: ТОВ «Фарма Старт», Україна,
03124, м. Київ, бульвар І. Лепсе, 8.
ТОВ «Фарма Старт» входить
до групи компаній Асіно (Швейцарія).

Спосіб застосування та добова доза: дорослим по 1–2 капсули на добу під час їжі
протягом 30 днів.
Протипоказання: індивідуальна чутливість
до компонентів продукту, період вагітності
та лактації.
Перед вживанням рекомендовано проконсультуватися з лікарем.
Висновок державної санітарно-епідеміо
логічної експертизи:
№05.03.02-04/10386 від 16.03.2015.

