Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

KURKUMA BCM-95 Z PIPERYNĄ 60 kaps.
Cena: 70,00 PLN

Opis produktu

Kurkuma BCM-95 Curcugreen + Piperyna Bioperine = lepsza przyswajalność kurkuminy i
innych składników aktywnych
Naturalne, organiczne kłącze kurkumy (Curcuma longa L.) zawarte w omawianym suplemencie diety wpływa prozdrowotnie na stawy i
kości, chroni wątrobę i normalizuje produkcję i wydzielanie żółci. Wspiera funkcje układu pokarmowego i immunologicznego. Kurkuma
działa antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie. Jest jedną z niewielu tak dobrze przebadanych roślin, a liczba patentów dotyczących jej
zdrowotnego zastosowania przekracza 600.
Czarny pieprz i zawarta w nim piperyna zwiększa przyswajanie substancji aktywnych roślin oraz składników pokarmowych. W ten
sposób ułatwiona jest tzw. biodostępność tych związków, a szczególnie aminokwasów, witaminy A, witaminy B6, selenu, resweratrolu i
właśnie kurkuminy. Czarny pieprz dodatkowo korzystnie wpływa na utrzymanie prawidłowej wagi.
Skład:
Ekstrakt z kłącza kurkumy (Curcuma longa L.) standaryzowany na zawartość kurkuminoidów: 95%; zawierający lotny związek arturmeron; ekstrakt z nasion czarnego pieprzu (Piper nigrum L.) standaryzowany na zawartość piperyny: 95%; kapsułka:
hydroksypropylometyloceluloza.
Ekstrakt z kłącza kurkumy /BCM-95®/ (Curcuma longa) - 750mg
w tym:
kurkuminoidów: 95% - 712,5 mg
Zawiera lotny związek ar-turmeron.
Ekstrakt z owoców czarnego pieprzu /BIOPERINE®/ (Piper nigrum L.) - 10 mg
w tym:piperyny 95% - 9,5 mg
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Sposób użycia:
2 razy dziennie po 1 kapsułce, podczas posiłku.
Przeciwwskazania:
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu. Preparatu nie powinny stosować kobiety w ciąży,
karmiące piersią oraz dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia.
Osoby, które stosują leki przeciwzakrzepowe, powinny skonsultować z lekarzem możliwość spożywania niniejszego preparatu.
Uwagi:
BCM-95® jest licencjonowanym znakiem towarowym Arjuna Natural Ltd., Indie
Curcugreen® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Arjuna Natural Ltd., Indie
BIOPERINE® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy SABINSA
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