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OLIWKA EUROPEJSKA WYCIĄG Z LIŚCI
Suplement diety

SOLGAR®
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• Wyciąg z liści oliwki standaryzowany 
na zawartość substancji aktywnej - 
oleuropeiny.

• Dodatek PhytO2X® w celu zachowania 
świeżości składników.

Osoby dorosłe 1 do 3 kapsułek 
dziennie, najlepiej w trakcie 
posiłku lub według wskazań 
lekarza.

SPOSÓB UŻYCIA:
• Wsparcie funkcji układu 

odpornościowego2,3.

• Właściwości 
przeciwutleniające4.

• Utrzymanie prawidłowego 
ciśnienia5 i poziomu glukozy 
we krwi.

• Wsparcie funkcji układu 
pokarmowego.

BADANIA/
OŚWIADCZENIA:

• Dla osób, które chciałyby wesprzeć 
funkcje układu odpornościowego.

• Dla osób szukających składników 
o właściwościach antyoksydacyjnych.

DLA KOGO:

• Ultibio Immune 

• Cynk pastylki do ssania

• Ester-C® plus 1000 mg witaminy C

POWIĄZANE SUPLEMENTY DIETY:

DOSTĘPNE 
OPAKOWANIA:

KAPSUŁEK
P4141
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OLIWKA EUROPEJSKA WYCIĄG Z LIŚCI
Składniki:

Substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancje 
przeciwzbrylające: sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych, 
dwutlenek krzemu; przeciwutleniacze: karoteny i kwas askorbinowy 
(mieszanina*).

*PhytO2X® jest specjalną mieszaniną występujących w naturze 
przeciwutleniaczy, której celem jest zachowanie świeżości składników.

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. Zrównoważona dieta oraz zdrowy 
tryb życia są ważne.

SUPLEMENT DIETY, Dystrybutor: Solgar Polska Sp. z o. o.

• Połączenie w jednej kapsułce proszku 
z nieprzetworzonych liści oliwki z wyciągiem 
z liści oliwki.

CHARAKTERYSTYKA:

PRODUKT 
BEZGLUTENOWY.

NIE ZAWIERA:

oraz sztucznych substancji 
przedłużających trwałość, 
aromatów, barwników.

PSZENICY

CUKRÓW,  
SOLI

PRODUKTÓW 
MLECZNYCH

DROŻDŻY SOI

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (3 kapsułki) zawiera:

Standaryzowany ekstrakt ze sproszkowanych liści oliwek
(42 mg [6%] oleuropeiny)

675 mg

Proszek z nieprzetworzonych liści oliwek 675 mg
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• Oleuropeina zawarta w liściach oliwki europejskiej w badaniach 
in  vitro może hamować aktywność niektórych mikroorganizmów 
(m.in.  Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Bacillus cereus, 
Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori, Salmonella enteritidis 
i Staphylococcus aureus)1.

• Ekstrakt z liści oliwki może wpływać w warunkach in vitro na 
modulowanie reakcji komórek układu immunologicznego m.in. poprzez 
zwiększenie wytwarzania interferonu (białko wytwarzane w odpowiedzi 
na patogeny), liczby komórek NK oraz tlenku azotu (NO) oraz 
dzięki utrzymaniu równowagi między różnymi komórkami układu 
odpornościowego2.

• Suplementacja ekstraktem z liści oliwki (dostarczającym 100  mg 
oleuropeiny dziennie) przez 9 tygodni w grupie licealistów 
uprawiających sport, wpłynęła na modulowanie funkcji ich układu 
odpornościowego, a dzięki temu skrócenie czasu nieobecności 
zawodników na treningu z powodu obniżonej odporności3.

• Ekstrakt z liści oliwki dzięki zawartości polifenoli m.in. oleuropeiny, 
posiada właściwości przeciwutleniające. Może wspomagać naturalny 
system obronny organizmu przeciwko nadmiarowi wolnych 
rodników4.

• Suplementacja ekstraktem z liści oliwki (18-26% oleuropeiny) w ilości 
1000 mg dziennie przez 8 tygodni wpłynęła na normalizację ciśnienia 
skurczowego krwi osób badanych ze 137 mmHg do 126 mmHg5.

• Suplementacja ekstraktem z liści oliwki (18-26% oleuropeiny) w ilości 
500 mg dziennie przez 8 tygodni wpłynęła na normalizację poziomu 
cholesterolu we krwi osób badanych5.

BADANIA NAUKOWE:

• Liść oliwki zwiększa fizjologiczną odporność organizmu na czynniki 
zewnętrzne.

• Liść oliwki pomaga w ochronie organizmu przed wolnymi rodnikami. 

• Liść oliwki wspiera górne drogi oddechowe.

• Liść oliwki przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi.

• Liść oliwki wspiera funkcjonowanie układu pokarmowego.

• Liść oliwki pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy 
we krwi.

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:


