Unikátní technologie,
účinnější vstřebávání
Curcuma Pro přispívá k udržení
pružnosti kloubů a jejich normální funkci s dobře známou
kurkumou, formulí MicroActive® a extraktem
z pepře BioPerine®,
který podporuje účinné vstřebávání a využití.
Mikronizací kurkuminu na částice o velikosti
mikronu můžeme v kapilárách zvýšit množství,
které se vstřebává, takže se do těla dostává
více účinných látek. Extrakt z pepře BioPerine®
může zvýšit využití kurkumy až dvacetkrát, takže zůstává v těle aktivní delší dobu.

Kurkuma
proti zánětlivé
artritidě
Kurkumin, účinná látka kurkumy,
patří mezi nejsilnější protizánětlivé látky. Na rozdíl od
steroidů nepoškozuje srdce
a játra, a tak je jeho používání
při léčbě zánětlivé artritidy
mimořádně oblíbené.

Nejen když
máme obtíže
Curcuma Pro se doporučuje nejen
v případech, kdy již došlo k poškození
a vy byste chtěli doplnit léčbu vašeho zranění kloubů nebo artritidy,
ale i když jsou vaše klouby extrémně
namáhány. Proto se může užívání produktu doporučit i těm, kteří se pravidelně zabývají nějakým sportem,
vykonávají těžkou manuální práci
nebo se potýkají s obezitou.

Tip:
Zmírněte bolesti
kloubů také zevně
za pomoci všestranného Rescue Gel,
který obsahuje
organické byliny!

Curcuma Pro – 60 tablet
Účinné látky/tableta:

Extrakt z kurkumy (95% kurkuminoidů, 20:1)

200,0 mg

Extrakt z kurkumy (4:1)

200,0 mg

MicroActive® kurkumin (25% kurkuminoidů, 1:4)

25,0 mg

BioPerine® (50:1)

5,0 mg

Triglyceridy se středním řetězcem

1,5 mg

Další ingredience: Fosforečnan vápenatý, mikrokrystalická celulóza,
hydroxypropylmethylcelulóza, kyselina stearová, stearát hořečnatý,
oxid křemičitý, polyglycerolmonooleát, triacetin, alginát sodný

Dávkování: 1 tableta denně

UPOZORNĚNÍ
Přípravek není určen dětem a mladistvým do 18 let, těhotným a kojícím ženám. Nevhodné
pro osoby s obstrukcí (překážkou, zúžením) žlučových cest. Osoby se žlučovými kameny by
měly užívání přípravku předem konzultovat s lékařem (při stimulaci vylučování žluče může
dojít k ucpání žlučovodů). Opatrnosti při užívání se doporučuje osobám užívajícím léky proti
srážení krve (např. Warfarin). Nevhodné k dlouhodobému užívání.
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Leták je určen výlučně členům mezinárodní sítě CaliVita® jako prostředek pro obchodní komunikaci (B2B).
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Curcuma Pro
Svět je
opět v pohybu!

