Usein kysyttyä
Professori Masquelier
omisti elämänsä OPCyhdisteiden ja niiden
verisuonistoa hyödyntävien
ominaisuuksien
tutkimukselle.
Kansainvälisesti
tunnettu ja arvostettu
ravitsemustieteiden ja
luonnollisen terveyden
tutkija professori Masquelier
on kehittänyt kaksi
mullistavaa valmistetta:
MASQUELIER’s® Frence
Pine Bark Extract ja
MASQUELIER’s® Original
OPCs. Anthogenol® on
ainutlaatuinen yhdistelmä
näitä kahta alkuperäistä
OPC-valmistetta. Se sisältää
optimaalisen yhdistelmän
tieteellisesti toimiviksi
osoitettuja ainesosia.
Laadun tae.
Yksi tärkeimpiä osatekijöitä
MASQUELIER’s®
Anthogenol®-tuotteen
valmistuksessa on
Complex Phytonutrient
Authentication (CPA)protokollan noudattaminen.
Tämä prosessi takaa sen,
että valmiste sisältää
kaikki alkuperäisen
MASQUELIER’s® valmisteen
ainesosat oikeissa suhteissa
ja että jokainen tuote-erä
tarjoaa samat terveyshyödyt,
joita professori
Masquelier on havainnut
tutkimuksissaan.

MASQUELIER’s®
Anthogenol® valmistaja:
I.N.C. Agency B.V.,
De Zodde 16,
1231 MB Loosdrecht
– The Netherlands.
MASQUELIER’s® ja
Anthogenol® ovat
rekisteröityjä tavaramerkkejä:
International Nutrition
Company B.V.,
The Netherlands.

1 Mihin MASQUELIER’s®
Anthogenol®valmistetta käytetään?
MASQUELIER’s®
Anthogenol® on
ravintolisä ja sen
tarkoitus on täydentää
monipuolista
ruokavaliota.
2 Mitä MASQUELIER’s®
Anthogenol®-valmiste
sisältää?
MASQUELIER’s®
Anthogenol® sisältää
tarkoin valitun
yhdistelmän terveyttä
ylläpitäviä flavonoleja
ja polyfenoleja, jotka
on eristetty Vitis
viniferan siemenistä
ja ranskalaisen
rannikkomännyn
kaarnauutteesta.
Ainesosien
koostumus on sama
kuin professori
Jack Masquelierin
alkuperäisessä
valmisteessa.
3 Mikä on suositeltu
annostus?
Suositeltu päiväannos
MASQUELIER’s®
Anthogenol®
-valmistetta on 2
kapselia päivässä,
annoksen voi myös
jakaa kahteen osaan.
4 Mihin aikaan päivästä
voin ottaa valmistetta
ja otanko sen ruuan
kanssa vai ilman?
Paras aika ottaa
MASQUELIER’s®
Anthogenol® kapseli(t)

on 30 minuuttia
ennen pääateriaa tai
pääaterioiden välillä
runsaan nestemäärän
kera. Valmistetta ei
suositella otettavaksi
ruokailun yhteydessä
erityisesti jos se sisältää
maitoa, jogurttia tai
runsaasti proteiineja.
5 Sopivatko
MASQUELIER’s®
Anthogenol® kapselit
kasvissyöjille?
Kaikki MASQUELIER’s®
Anthogenol®valmisteen ainesosat
ovat kasvisperäisiä
ja sopivat siksi
kasvissyöjille.
6 Sisältääkö
MASQUELIER’s®
Anthogenol®-valmiste
laktoosia, gluteenia,
sokeria, hiivaa,
säilöntäaineita,
väriaineita tai
keinotekoisia
makeutusaineita?
Valmiste ei
sisällä mitään
edellämainituista
aineista.
7 Voinko käyttää
samanaikaisesti
lääkkeitä
MASQUELIER’s
Anthogenol®valmisteen kanssa?
MASQUELIER’s®
Anthogenol®valmisteella ja millään
lääkkeellä ei ole
havaittu haitallisia
yhteisvaikutuksia.

Jos kuitenkin käytät
lääkkeitä johonkin
sairauteen on hyvä
kertoa lääkärillesi
tai terapeutille mitä
muutoksia olet
tehnyt ruokavalioosi
ja elämäntapoihisi
ja kannattaa myös
kertoa, että käytät
MASQUELIER’s®
Anthogenol®valmistetta.
8 Miten pitkään
voin käyttää
MASQUELIER’s®
-valmistetta?
MASQUELIER’s®
Anthogenol® on
ravintolisä ja siksi
osa päivittäistä
ruokavaliotasi.
Valmistetta voi
käyttää kuureittain tai
jatkuvasti, voit lopettaa
valmisteen käytön
silloin kun haluat.
Valmisteen käyttö
riippuu ruokavaliostasi,
elämäntavoistasi,
iästäsi ja siitä mikä
sinusta tuntuu hyvältä.
9 Miten MASQUELIER’s®
Anthogenol®-valmiste
säilytetään?
Pidä MASQUELIER’s®
Anthogenol®-valmiste
hyvin suljettuna,
viileässä ja kuivassa
paikassa lasten
ulottumattomissa.
Jokaisen tuoteerän parasta ennen
päiväys on merkitty
pakkaukseen.

10 Voinko käyttää
MASQUELIER’s®
Anthogenol®valmistetta jos olen
raskaana tai imetän?
MASQUELIER’s®
Anthogenol®valmisteen
fytoravinteilla ei
tiedetä olevan
haitallisia
sivuvaikutuksia.
On kuitenkin syytä
noudattaa yleistä
varovaisuusperiaatetta
raskauden ja
imetyksen aikana,
koska valmisteen
vaikutuksia ei ole
tutkittu perusteellisesti
raskauden aikana.
Tästä syystä
emme suosittele
MASQUELIER’s®
Anthogenol®valmisteen käyttöä
raskauden ja
imetyksen aikana
ellei sinua hoitava
terveydenhoidon
ammattihenkilö
toisin ohjeista.
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Vanhene
terveesti!
Verisuoniston
terveys on
tärkeä osatekijä
terveessä
vanhenemisessa.
MASQUELIER’s®
Anthogenol®
tukee verisuonistoa
ja verenkiertoa
ja estää vapaiden
happiradikaalien
aiheuttamia
vaurioita. Aseta
tavoitteeksi
terve vanheneminen!

www.anthogenol.fi

Verisuonisto ... elämää ylläpitävä verkosto.
Vanhetessamme myös verisuonemme ikääntyvät. Ne tukkeutuvat ja jäykistyvät. Huolehtiessamme verisuonistomme
kunnosta, lujuudesta ja joustavuudesta huolehdimme samalla myös kehomme kokonaisterveydestä, parannamme
elämämme laatua ja voimme elää täysipainoisemmin ikääntymisestä huolimatta.		

Kehomme jokainen
lihas ja kudos saa
ravintonsa ja elinvoimansa
verestä. Verisuonemme,
valtimomme, laskimomme
ja hiussuonistomme
takaavat sen, että tärkeät
ravinteet kulkeutuvat
elimistössä niille kuuluville
paikoilleen. Uskomatonta
kyllä verisuonistomme
toiminta on myös
vastuussa silmiemme,
sydämemme ja jopa
suurimman elimemme
ihomme terveydestä!
Kuinka voimme
suojella ja ylläpitää tätä
hämmästyttävää
kehoamme ravitsevaa
järjestelmää?
Anthogenol®
-valmisteessa yhdistyvät
kaksi ainutlaatuista
ainesosaa:
MASQUELIER’s®
ranskalaisen
rannikkomännyn
kaarnauute ja
MASQUELIER’s®
alkuperäinen OPC.
Niiden vaikutus

perustuu vapaiden
happiradikaalien
hillitsemiseen,
kollageenin
vahvistamiseen ja
verisuoniston terveyden
tukemiseen. Anthogenol®valmiste sisältää
pääasiassa oligomeerisia
proantosyanidiineja
ja muita polyfenolisia
yhdisteitä.
MASQUELIER’s®
VALMISTEEN
AINUTLAATUINEN
TEHO.
Tehokkaat ainesosat
MASQUELIER’s®
Anthogenol®-valmisteessa
auttavat neutraloimaan
ylimääräiset
happiradikaalit
kehossa. Anthogenol®valmisteen sisältämät
antioksidanttiyhdisteet
ovat tehokkaimpia
luonnon omia
kasviperäisiä
antioksidantteja.

verisuonten
joustavuus

Kollageenin tuki.
Kollageeni on solun
ulkoinen proteiini. Se
muodostaa vahvoja ja
liukenemattomia säikeitä,
jotka ovat välttämättömiä
tukikudoksen
rakennusaineita koko
kehossa. Kollageeni
antaa lujuutta ja
tukea kudoksille.
Kollageenirakenteita
esiintyy esimerkiksi
rustoissa, luissa, jänteissä,
sisäelinten ympärillä
ja ihossa.
Kollageenin
rakenne heikkenee
vanhetessamme tai
altistuessamme vapaiden
happiradikaalien
hyökkäyksille erilaisten
stressitekijöiden
seurauksena.

MASQUELIER’s®
Anthogenol®-valmiste
tukee terveen kollageenin
tuotantoa ja hillitsee
happiradikaalien
aiheuttamia vaurioita.
Myös verisuonistomme
rakentuu kollageeniproteiineista. Siksi
kollageenirakenteiden
terveydellä on suuri
merkitys jos haluamme,
että verenkiertoelimistö
on terve ja toimii hyvin.

auttaa verisuonia
pysymään vahvoina ja
joustavina niin että happi
ja ravinteet pystyvät
nopeasti siirtymään
elimiin, kuten sydämeen,
silmiin ja suurimpaan
elimeemme ihoon. Terve
verisuonisto takaa myös
sen, että hiilidioksidi ja
kuona-aineet poistuvat
esteettä verenkierrosta ja
kehosta eivätkä aiheuta
terveysongelmia.

Verisuonten terveys.
MASQUELIER’s®
Anthogenol®-valmiste

verisuonten
seinämien lujuus

verenkierron
tuki

hapen
kuljetus

ravinteiden
kuljetus
verisuonten
elastisuus

MASQUELIER’s®
Anthogenol® on
alkuperäinen ja
autenttinen
valmiste, jossa
yhdistyvät kaksi
professori Masquelierin
kehittämää valmistetta
alkuperäisessä
koostumuksessaan.

