
U
K

ŁA
D

 
K

R
W

IO
N

O
ŚN

Y

PESTKI WINOGRON EKSTRAKT 100 mg
Suplement diety

SOLGAR®
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• Ekstrakt z pestek winogron pochodzących 
z Włoch i Francji.

CHARAKTERYSTYKA:

Osoby dorosłe 
1 do 2 kapsułek dziennie, 
najlepiej w trakcie posiłku 
lub według wskazań lekarza.

SPOSÓB UŻYCIA:
• Wpływ na zdrowie serca 

i naczyń krwionośnych.

• Właściwości 
przeciwutleniające3,4.

• Zmniejszenie utleniania 
cholesterolu LDL5.

• Wpływ na ciśnienie krwi7.

BADANIA/
OŚWIADCZENIA:

• Proantocyjanidyny z pestek winogron mają właściwości 
przeciwutleniające.

• Ekstrakt z pestek winogron zawiera naturalnie występujące 
przeciwutleniacze, które pomagają w ochronie komórek przed 
uszkodzeniami oksydacyjnymi.

• Ekstrakt z pestek winogron wpływa na wygląd skóry.

• Ekstrakt z pestek winogron wpływa na zdrowie serca i naczyń 
krwionośnych, wpływa korzystnie na ciśnienie krwi.

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:

• Jednymi z głównych polifenoli występującymi w pestkach winogron są 
proantocyjanidyny1,2.  

• Ekstrakt z pestek winogron w badaniu in vitro wykazuje właściwości 
antyoksydacyjne, dzięki obecności naturalnie występujących w nim 
przeciwutleniaczy3. 

• Badania in vitro wykazały, że proantocyjanidyny z pestek winogron 
wykazują właściwości przeciwutleniające m.in. dzięki wychwytywaniu 
reaktywnych form tlenu4.

• Codzienne spożywanie przez 12 tygodni ekstraktu z pestek winogron 
zawierającego 200 mg proantocyjanidyn wpłynęło na zmniejszenie 
poziomu utlenionego cholesterolu frakcji LDL w grupie badanej 
w porównaniu z poziomem sprzed suplementacji5. 

• Suplementacja ekstraktu z pestek winogron (zawierającego 
94% polifenoli) w ilości 150 mg dziennie przez 4 tygodnie, wpłynęła 
na zmniejszenie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi osób 
badanych6.

BADANIA NAUKOWE:

• Dla osób, które chcą zadbać 
o układ krwionośny.

• Dla osób, które szukają wsparcia 
antyoksydacyjnego.

• Dla osób aktywnych fizycznie.

DLA KOGO:

• Rutyna 500 mg

• Głóg Wyciąg ziołowy

• Potas (glukonian potasu)

• Reishi Shiitake Maitake Ekstrakty

POWIĄZANE SUPLEMENTY DIETY:

DOSTĘPNE 
OPAKOWANIA:

KAPSUŁEK
P1355
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PESTKI WINOGRON EKSTRAKT 100 mg  
Składniki:

Substancja wypełniająca: celuloza, substancja glazurująca: 
hydroksypropylometyloceluloza, substancje przeciwzbrylające: sole 
magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych, 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. Zrównoważona dieta oraz zdrowy 
tryb życia są ważne.

SUPLEMENT DIETY, Dystrybutor: Solgar Polska Sp. z o. o.
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Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (2 kapsułki) zawiera:

Pestki winogron (Vitis vinifera) ekstrakt
(zawiera 180 mg [90%] polifenoli) 200 mg

• Źródło polifenoli – aktywnych związków 
występujących naturalnie w roślinach. 

• Ekstrakt z pestek winogron 
standaryzowany na 90% polifenoli.

• Polifenole z pestek winogron złożone 
są z mieszaniny różnej długości 
połączonych cząsteczek: monomerów, 
oligomerów i polimerów1.
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PRODUKT 
BEZGLUTENOWY.

NIE ZAWIERA:

oraz sztucznych substancji 
przedłużających trwałość, substancji 
słodzących, aromatów, barwników. 

PSZENICY

CUKRÓW, 
SOLI, SKROBI

PRODUKTÓW 
MLECZNYCH

DROŻDŻY SOI


