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Nový Sano komplex účinných látek
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Sano-Polyfenolkomplex
s ochranným účinkem vitamínu E
Podporuje látkovou výměnu a zdraví
– předpoklad pro vysokou užitkovost a dlouhověkost

Sano-Polyfenolkomplex
s ochranným účinkem vitamínu E

Co to je Sano – Polyfenolkomplex?
Polyfenoly jsou sloučeniny, které se přirozeně vyskytují v rostlinách. Přitom se zde
například jedná o Flavonoidy a Taniny, které disponují zvláštními účinky. V Sano – Polyfenolkomplexu jsou tyto i další účinné látky spolu efektivně zkombinovány.
Jak působí Sano – Polyfenolkomplex?
•
•
•
•
•
•
•

Doplňuje účinek Vitamínu E.
Chrání a regeneruje Vitamín E.
Neutralizuje škodlivé odpadní produkty látkové výměny.
Působí antioxidativně.
Chrání důležité proteiny, buňky, genetické informace a imunitní systém.
Podporuje látkovou výměnu a obranyschopnost.
Podporuje užitkovost a dlouhověkost.

Proč Sano – Polyfenolkomplex?
Sano – Polyfenolkomplex doplňuje účinek Vitamínu E. Škodlivé odpadní produkty látkové výměny jsou inaktivovány a Vitamín E chráněn. Vitamín E a Sano – Polyfenolkomplex
tak podporují látkovou výměnu, obranyschopnost a schopnost zvířat odolat zátěži
jako předpoklad pro vysoké užitkovosti a delší dlouhověkost.

Sano – Polyfenolkomplex

Vitamín E

Ochrana buněk,
membrán a DNA,
menší choulostivost,
méně onemocnění,
žádné propady užitkovosti.

Sano – Polyfenolkomplex neutralizuje škodlivé odpadní produkty
látkové výměny. „Detoxikuje“ tak
organismus a chrání důležité buňky (tělní buňky, krevní tělíska, nervové buňky, imunitní buňky, atd.).
Látkové výměně je tak odlehčeno a dochází k její podpoře. To je
předpokladem pro zdraví a schopnost odolat zátěži.

Polyfenoly zvyšují prostřednictvím
svého regenerativního účinku obsahy vitamínu E v játrech.

aktivní
Vitamin E

Sano – Polyfenolkomplex
učiní vitamín E znovu
použitelným.

šestinásobné
jednonásobné
množství vitamínu E množství vitamínu E
+ Polyfenoly

Polyfenoly mohou
v určitém množství
nahradit antioxidativní
efekty vitamínu E.

+28 %
100%

0%

Žluknutí (%)

100%
Polyfenoly redukují oxidaci tuků,
díky čemuž maso tak rychle nežlukne. To je indikátorem pro antioxidativní účinek Polyfenolů.

Sano
Polyfenolkomplex

Stabilita membrán

Srovnání normálního množství vitamínu E plus Polyfenolů oproti šestinásobné dávce vitamínu E
bez Polyfenolů na stabilitu membrán ukázalo, že Polyfenoly díky
jejich antioxidativnímu a regenerujícímu účinku mohou vitamín E
v tomto kritériu nahradit.

Inaktivovaný
Vitamin E

Obsah vitamínu E v játrech
(%)

Vitamín E je esenciální vitamín
s mnohačetnými úlohami. Jeho
nejdůležitější funkcí je zamezit
zničení mastných kyselin. Při této biochemické reakci je spotřebováván vitamín E. Za pomoci
Sano – Poly fenolkomplexu je tento
vitamín E znovu aktivován.

Sano – Polyfenolkomplex
inaktivuje škodlivé
produkty látkové výměny.

0%

Vitamín E

Vitamín E
+ Polyfenoly

Přídavek Polyfenolů ke
krmivu zvyšuje obsah
vitamínu E v játrech o 28 %.

-20 %

Dvojnásobná
Základní dávka
dávka
vitamínu E
vitamínu E + Polyfenolkomplex

Přídavek Polyfenolů
k polovičnímu množství
vitamínu E redukuje
žluknutí masa o 20 %.

Sano-Polyfenolkomplex
s ochranným účinkem vitamínu E
Integrován do mnoha osvědčených
a lety ověřených Sano koncepčních produktů.
Zeptejte se Vašeho Sano odborného poradce!

Podrobnější informace podá:

Aktuální nabídku žádejte
u vašeho Sano odborného prodejce.
Sano – Moderní výživa zvířat spol. s r. o.
Npor. O. Bartoška 15, 344 01 Domažlice
Tel.: 379 713 111; Fax: 379 713 112
E-mail: sano@sano.cz; Internet: www.sano.cz

Sano – Moderná výživa zvierat s. r. o.
Dlhé Diely I. 23/a, 841 04 Bratislava
Tel.: 02/653 16 570, Fax: 02/654 21 983
E-mail: sano@sano.sk, Internet: www.sano.sk

Tento prospekt slouží jako základní informace o výrobku. Doporučujeme pečlivé prostudování návodu k použití.

