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• Acai, czyli Euterpe oleracea, to mała jagoda 
o ciemnofioletowym kolorze, rosnąca na drzewie 
palmowym i przypominająca owoc borówki1.

CHARAKTERYSTYKA:

Osoby dorosłe 2 kapsułki 
dziennie, najlepiej 
w trakcie posiłku lub 
według wskazań lekarza.

SPOSÓB UŻYCIA:
• Wsparcie antyoksydacyjne1.

• Procesy immonologiczne 
i trawienne w organizmie1.

• Wsparcie ochronne oczu1.

• Wsparcie funkcji mięśnia 
sercowego i naczyń 
krwionośnych1,3.

BADANIA 
NAUKOWE:

• Dla osób, które poszukują 
suplementu diety zawierającego 
ekstrakt z owoców acai.

• Dla osób poszukujących wsparcia 
antyoksydacyjnego.

DLA KOGO:

• Green Tea (Zielona Herbata) wyciąg z liści

• Morszczyn

• Olej z dzikiego oregano

• Lukrecja wyciąg z korzenia

POWIĄZANE SUPLEMENTY DIETY:

DOSTĘPNE 
OPAKOWANIA:

KAPSUŁEK
P63

50

• Jagody acai naturalnie zawierają duże ilości karotenoidów takich 
jak zeoksantyna i luteina, co może wpływać na działanie ochronne 
wzroku1. Co więcej, owoce te naturalnie posiadają w swoim 
składzie chemicznym także m.in. białka (które zawierają wszystkie 
aminokwasy egzogenne), a także nienasycone kwasy tłuszczowe 
(takie jak kwas linolowy i oleinowy)1. 

• Badanie przeprowadzone w grupie 23 mężczyzn w wieku 30-65 lat, 
którzy spożyli smoothie na bazie acai (zawierające 694 mg fenoli) 
wykazało poprawę funkcji naczyń krwionośnych4. Całkowita 
zawartość związków fenolowych w owocach acai jest wysoka 
i wynosi 328 mg/100 g1.

• Koncentrat z acai może korzystnie wpływać na poziom cholesterolu, 
dzięki oczyszczającemu działaniu polifenoli. Inną korzystną 
właściwością jagody acai jest wspomaganie regulacji poziomu 
glukozy we krwi. Ponadto, dzięki dużej zawartości przeciwutleniaczy, 
może się przyczyniać do wzrostu efektywności wytwarzania 
witaminy D w skórze pod wpływem promieni słonecznych1.

• Ze względu na bardzo wysoką aktywność enzymów komórkowych, 
owoce acai muszą być po zbiorach natychmiast liofilizowane1. Acai 
stanowi jedno z najbogatszych źródeł substancji przeciwutleniających, 
takich jak związki polifenolowe w tym antocyjany (przede wszystkim 
cyjanidyna i jej pochodna – 3-glukozyd cyjanidyny2) oraz bioflawonoidy 
i fitosterole (m.in. β-sitosterol)1. Badacze wskazują, że całkowita 
zawartość związków antyoksydacyjnych w acai jest 33-krotnie większa 
od ilości obecnej w czerwonych winogronach czy winie, a potencjał 
przeciwutleniający formy zliofilizowanej jagód acai wynosi 1026 ORAC 
(ang. Oxygen Radical Absorbent Capacity)1. Jest to najwyższy 
poziom ORAC, jaki kiedykolwiek stwierdzono w naturalnym produkcie 
(owocu). Dla porównania, potencjał antyoksydacyjny żurawiny i dzikich 
jeżyn, dotąd uznawany za najwyższy, stanowi zaledwie 1/3 wartości 
stwierdzonej dla acai1. 

• W związku z wysoką zawartością związków przeciwutleniających, 
jagody acai wykazują wsparcie antyoksydacyjne i zdolność do 
usuwania wolnych rodników1. Właściwość ta może wpłynąć na 
wzmocnienie potencjału antyoksydacyjnego, a tym samym na procesy 
immunologiczne i trawienne w organizmie człowieka1.

BADANIA NAUKOWE:

Olej sojowy, substancje glazurujące: żelatyna, glicerol (roślinny); 
stabilizator: żółty wosk pszczeli, barwnik: karmel, emulgator: lecytyny 
(sojowe), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.

Ostrzeżenie: Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające 
leki lub chore powinny przed zażyciem skonsultować się z lekarzem. 
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu suchym, ciemnym, 
w sposób niedostępny dla małych dzieci. 

Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie 
jest substytutem zróżnicowanej diety. 
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Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (2 kapsułki) zawiera:

Ekstrakt z acai (Euterpe oleracea) – owoce  
(ekstrakt 20:1, równowartość 3000 mg  
sproszkowanych nieprzetworzonych jagód)

150 mg

SUPLEMENT DIETY, Dystrybutor: Solgar Polska Sp. z o. o.
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SUPER ACAI EKSTRAKT
Suplement diety

SUPER ACAI EKSTRAKT
Składniki:
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PRODUKT 
BEZGLUTENOWY.

NIE ZAWIERA:

oraz sztucznych substancji 
przedłużających trwałość, 
aromatów, barwników.

PSZENICY

CUKRÓW,
SOLI

PRODUKTÓW 
MLECZNYCH

DROŻDŻY

• Porcja dzienna produktu zawiera ekstrakt 
(20:1) z owoców acai stanowiący 
równowartość 3000 mg sproszkowanych 
nieprzetworzonych jagód.

• Kapsułka z ekstraktem z owoców acai 
wypełniona jest olejem sojowym.


