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Granat uprawiano już 5 tysięcy lat p.n.e. W
starożytnej Grecji i Egipcie roślinę tę czczono jako
świętą, a starożytna medycyna Chin uznawała sok z
granatu za "skoncentrowane życie" i symbol
długowieczności. Z powodu dużej ilości nasion granat
stał się także symbolem płodności i siły rozrodu
roślin.
Granat wyraźnie poprawia przepływ krwi w mięśniu
sercowym u pacjentów z chorobą wieńcową i
redukuje złogi oraz zwapnienia w tętnicy szyjnej.
Chroni serce, naczynia krwionośne, prostatę,
poprawia samopoczucie, odmładza, dodaje sił witalnych. Specjaliści twierdzą jednomyślnie,
że jest to owoc życia.
Owoc zawiera duże ilości hydrolizowanych tanin, szczególnie elagotanin, antocyjanów, a
także kwasów fenolowych. Dużo hydrolizowalnych tanin zawiera również owocnik. Dzięki
sprasowaniu całego owocu uzyskuje się sok wzbogacony polifenolami owocni. Łupina
zawiera także luteolinę, kwercetynę, kamferol i naringeninę. Według jednego ze źródeł
nasiona zawierają również bardzo wysokie w świecie roślin stężenie estronu w przybliżeniu 17 mg/kg suchego ziarna.

Tym co ostatnio ekscytuje, jest odkrycie w granatach bardzo dużych ilości przeciwrakowego
fenolowego kwasu elagowego- potężnego fitochemicznego przeciwutleniacza i środka
przeciwrakowego, który opisano w ponad 500 pracach opublikowanych w okresie ostatnich 40
lat. Owoc granatu jest jednym z najobfitszych na świecie jego źródeł. Dr Gary Stoner z
Uniwersytetu Stanowego w Ohio przeprowadził wiele badań, które wykazały terapeutyczne
własności kwasu elagowego w odniesieniu do raka. Dr Wendy Smith i jej zespół z
Uniwersytetu Stanowego w Kentucky wykazali, że kwas elagowy zapobiega wczesnym
reakcjom chemicznym prowadzącym do raka piersi. Dr Kim z Krajowego Uniwersytetu Pusan
w Południowej Korei kierował pracami zespołu naukowców ze Stanów Zjednoczonych,
Kanady, Wielkiej Brytanii i Izraela, który dokonał bardzo ważnych odkryć w zakresie
hamowania, formowania się i rozrostu zmian rakowych przez zawarte w granacie fitozwiązki.
Jest wiele zakończonych już oraz wciąż realizowanych badań dotyczących leczenia raka, w
tym raka piersi, prostaty oraz płuc i obszar zastosowań granatu w tym zakresie bardzo
szybko się rozszerza.
Przeciwutleniające własności granatu są użyteczne również w zwalczaniu innych chorób,
takich jak arterioskleroza, stany zapalne arterii i serca oraz nadciśnienie krwi. Własności te są

również użyteczne w ochronie wątroby i nerek przed uszkodzeniami powodowanymi przez
wolne rodniki oraz w zwalczaniu bakterii
i wspomaganiu akcji innych przeciwutleniaczy.
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