EllagiGuard
EllagiGuard jest wpnianiałym produktem, zawierającym przeciwutleniacze,
zwalczające wolne rodniki, wspierające system odpornościowy i nasze
zdrowie już na poziomie komórkowym. Suplement zawiera graviolę, ekstrakt
z kwasu elagowego z czerwonych malin, granatów oraz ekstrakt z kwasu
chlorogenowego z borówki wysokiej.
Dziewięć lat badań, prowadzonych przez MUSC Hollings Cancer Center na
Uniwersytecie Medycznym w Karolinie Pld. wykazało, że naturalny składnik
roślinny (kwas elagowy) hamuje i zatrzymuje podział komórek
nowotworowych. Badania te wskazują także na spowalnianie wzrostu
nieprawidłowych komórek okrężnicy, zapobieganie ewolucji komórek
zakażonych ludzkim wirusem brodawczaka (HPV), uśmiercanie komórek raka prostaty, płuc, piersi,
przełyku i skóry.
Medyczne odkrycia w Europie wykazują, że kwas elagowy zmniejsza częstotliwość wad u
noworodków, przyspiesza gojenie się ran, jest pomocny w walce z chorobami serca, zmniejsza a
nawet odwraca chemiczne zwłóknienie wątroby. Zachowuje się jak „czyściciel”, który wiąże
rakotwórcze substancje chemiczne, czyniąc je obojętnymi.
Wyciąg kwasu chlorogenowego jest antyoksydantem i może, w związku z tym, przyczynić się do
zapobiegania chorobie sercowo-naczyniowej.
Kwas chlorogenowy działa jako czynnik przeciwbakteryjny. Pochodne tego kwasu mogą pomóc w
zwalczaniu wirusa opryszczki pospolitej i pałeczki okrężnicy. Wykazano także, że wspomaga
leczenie rotawirusów.
Liście borówki wysokiej stosuje się do zapobiegania powstaniu kamieni nerkowych lub
pęcherzowych oraz jako środek, przynoszący ulgę w razie biegunki czy podrażnienia pęcherza.
Graviola wspiera nasz system immunobiologiczny. Występuje w lesie deszczowym. W Amazonii
jest stosowana do wspomagania walki z rakiem. Bywa nazywana „cudownym drzewem”.
Miejscowa ludność z dżungli amazońskiej od stuleci używa kory, liści, korzeni, kwiatów, owoców i
nasion drzewa graviola do leczenia astmy, zapalenia stawów oraz chorób serca i wątroby.
Badania in vitro naukowców z Ameryki Północnej potwierdziły silne antynowotworowe działanie
gravioli.
Wyciąg z malin - liście malin wpływają na zdrowie kości, zębów, skóry i paznokci, wspomagają
leczenie się ran i walkę z biegunką. Malina zawiera wapń, żelazo, kwas cytrynowy, olejki
eteryczne, magnez, kwas jabłkowy, niezbędny do prawidłowej przemiany materii mangan, pektynę,
fosfor, potas, selen, krzem, siarkę, kwas garbinkowy, witaminy: A, B3, C, D i E.
Jest również znana ze swych łagodzących właściwości, które mogą być pomocne w
przeciwdziałaniu zaburzeniom jelitowym, grypie, biegunce, gorączce, przeziębieniach, chorobach
serca, dolegliwościach kobiecych (np. zaburzenia menstruacji, bóle poporodowe, poronienia,
poranne mdłości, zawroty głowy w okresie ciąży i laktacji).
DAWKOWANIE:
2 razy dziennie po jednej kapsułce. Nie należy przekraczać zalecanej dawki w ciągu dnia.
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w temperaturze pokojowej 15-30°.
Chronić przed gorącem, światłem i wilgocią.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
WYKAZ SKŁADNIKÓW: liść borówki wysokiej, graviola, malina czerwona, ekstrakt z
brokułów, granat właściwy, błonnik, stearynian magnezu, celuloza (osłonka tabletki).
Zawartość kwasu elagowego 40 mg/ kapsułkę.

Suplement może być stosowany przez cukrzyków.
Suplement może być stosowany przez wegan.
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić przed gorącem, światłem i wilgocią.
Przechowywać w temp. pokojowej 15-30 C.
Nie kupować i nie zażywać produktu odpieczętowanego.
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