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KENAY BCM-95 EKSTRAKT Z KURKUMY 300 KAPSUŁEK
 

cena: 328,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Postać kapsułki

Producent Kenay.

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Pochodzi z Indii. Jest 8 razy silniejsza od witaminy E i C. Doniesienia ponad 1400 badań, które jej poświęcono, dają nadzieję milionom
chorych. Nazywa się kurkumina.
Szafran indyjski (kurkuma) od wieków używany jest, jako środek wspomagający prawidłowe funkcjonowanie stawów, usprawniający
trawienie i poprawiający stan skóry. Żółtą barwę nadaje mu kurkumina, będąca jego najpotężniejszym składnikiem. Jest ona trzy razy
silniejszym antyoksydantem niże pestki winogron lub ekstrakt z kory sosny. Potrafi usuwać rodniki hydroksylowe, uważane za
najbardziej reaktywne ze wszystkich wolnych rodników.

Warto używać kurkumy BCM-95 ponieważ:

zawiera olejki eteryczne dzięki czemu jest szybko wchłaniana i przyswajana przez organizm
jest bogata w antyoksydanty i błonnik, który pomaga kontrolować poziom cholesterolu LDL we krwi
jest doskonałym źródłem wielu niezbędnych witamin, takich jak witamina B6, choliny, niacyny i ryboflawiny, itp.
duże ilości minerałów takich jak wapń, żelazo, potas, magnez, miedź, cynk i magnez

Nie zawiera szczawianów, szkodliwych rozpuszczalników, dodatków, nośników czy substancji pomocniczych.

100% czysty ekstrakt z kurkumy standaryzowany na 95% kurkuminoidów

Porcja dzienna zawiera:

BCM-95®-100% ekstrakt z kurkumy (kłącze) (Curcuma longa) (standaryzowany na 95% kurkuminoidów)- 750 mg

Składniki:
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ekstrakt z kłącza kurkumy (Curcuma longa L.) standaryzowany na zawartość kurkuminoidów: 95%, zawierający lotny związek ar-
turmeron; otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza

100% czysty ekstrakt z kurkumy standaryzowany na 95% kurkuminoidów.
Kłącze kurkumy (Curcuma longa L.) wspomaga utrzymanie zdrowia wątroby, stawów i kości, a także wspiera funkcje układu
immunologicznego

Sposób użycia:

2 razy dziennie po 1 kapsułce

Sposób przechowywania:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci

Producent: Arjuna Natural Extracts Ltd. Indie

Kategoria produktu:

Suplement diety
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