PYCNOGENOL
Pycnogenol® jest najsilniejszym spośród znanych współczesnej medycynie
przeciwutleniaczy. Jego działanie jest zbliŜone do witaminy E i C, jednak znacznie
silniejsze i efektywniejsze.
Przeciwdziała zarówno starzeniu się organizmu,
dolegliwościom.Podbił Amerykę i Europę Zachodnią.
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Pycnogenol® to chemicznie czysty wyciąg z kory sosny śródziemnomorskiej, który zawiera
około 40 biologicznie czynnych składników. Podstawowymi są proantocjanidyny naleŜące do
grupy bioflawonoidów.
Pycnogenol® - najsilniejszym przeciwutleniaczem.
Steven Larm - profesor medycyny, asystent kliniczny na Uniwersytecie Medycznym w
Nowym Jorku, w swojej ksiąŜce "Nareszcie młody" (Younger and Last) opisuje Pycnogenol®
jako najsilniejszy spośród znanych współczesnej medycynie antyutleniaczy. Opinia
wybitnego uczonego oparta jest na wieloletnich testach prowadzonych przez niezaleŜne
laboratoria w kilku krajach jednoczeœnie. Testy te dowiodły, Ŝe Pycnogenol® jest niezwykle
bogatym źródłem bioaktywnych flawonoidów, przez co posiada silne działanie
przeciwutleniające. Jego zastosowanie jest bardzo szerokie: od zapobiegania chorobom
układu krąŜenia, poprzez podnoszenie odporności organizmu, do spowalniania procesu
starzenia. Nie zawiera toksyn i jest nieszkodliwym, łatwo przyswajalnym preparatem.
Pycnogenol® jest preparatem o nadzwyczaj szerokim spektrum działania:
•
•
•
•
•
•
•

Zmniejsza ryzyko zawału, chorób serca i układu krąŜenia,
Uszczelnia naczynia krwionoœne i zwiększa ich elastyczność,
Zmniejsza agregację płytek krwi,
Zmniejsza ryzyko wystąpienia nowotworów,
Zwiększa odporność na promieniowanie UVB - chroni skórę przed promieniowaniem
UVA,
Zwiększa odporność organizmu,
Spowalnia proces starzenia.

HIT - spowolnienie procesu starzenia
Popularność Pycnogenol® zdobył dzięki właściwościom przeciutleniającym zbawiennym dla
poprawy skóry. Preparat poprawia i normalizuje aktywność komórek skóry, czego efektem
jest odmładzanie i wzmocnienie jej struktury. Wzmocniona zostaje tkanka łączna, skutkiem
czego przywracana jest spręŜystość i elastyczność skóry, a proces starzenia zostaje
spowolniony.
Działanie silniejsze od działania witamin E i C.
Działanie Pycnogenolu® jest kilkakrotnie skuteczniejsze niŜ witamin E i C (50 razy większe
od witaminy E i 20 razy większe od witaminy C). Dobrze wchłania się z przewodu
pokarmowego, jest stabilny, nietoksyczny, a jego przyswajalność nie zmienia się w czasie
długiego okresu przyjmowania. Pycnogenol® jako związek stosowany jest w preparatach
zapobiegających chorobom układu krąŜenia, a takŜe efektom starzenia; w kosmetykach do

opalania i kremach zapobiegających skutkom promieniowania UVA i UVB oraz
przywracającym elastyczność skóry. Dodatkowo jest popularnym składnikiem past do zębów
oraz
gum
do
Ŝucia
stosowanych
w
profilaktyce
stomatologicznej.
Dawkowanie
Zalecane dawkowanie to: 1 - 3 tabletki dziennie - jako przeciwutleniacz.
W Polsce Pycnogenol® jest zarejestrowany jako dietetyczny środek spoŜywczy, posiada
zezwolenie Głównego Inspektora Sanitarnego, NR GIS-HZ-4433-PD-69/MK/00
Dostępne opakowania: 30, 60, 120 tabletek.
Nr zezwolenia: GIS-Hś-4433-PD-69/MK/00
Nie stosować u dzieci.
Nie stosować u kobiet w ciąŜy i karmiących piersią.
Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym i ciemnym miejscu, niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci.
Wartość odŜywcza produktu:
Węglowodany: 0,18 g/tabletkę
Wartość energetyczna: 3,03 kJ/tabletkę
(0,72 kcal/tabletkę) tj.10,1 kJ/g (2,4 kcal/g)

Wytwórca
Zakłady Farmaceutyczne "Unia" Spółdzielnia Pracy
ul.Chłodna 56/60
00-872 Warszawa
Pycnogenol® jest znakiem zastrzeŜonym patentem U.S. #4,698,360#5,720,956 przez firmę
Horphag Research Ltd.

