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LICUR MAX 30 kapsułek
 

cena: 56,10 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Producent Bio Medical Pharma

Substancja
czynna

Kurkumina

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Promocja! Zamów już dwa opakowania Licur MAX 30 kapsułek, aby cieszyć się Darmową Dostawą do całego zamówienia! Gwarancja
Najwyższej Jakości i Bezpieczeństwa. Sprawdź także Licur MAX 60 kapsułek w lepszej cenie! Zapraszamy!

Licur MAX - płynna micelarna kurkuma

Licur MAX to kapsułki zawierające najnowszą formę Kurkuminy. Wchłania się ona w ciągu kilku minut. Jest to połączenie naturalnej
medycyny z najnowszymi osiągnięciami farmaceutycznymi.

Licur MAX wyróżnia większa zawartość kurkuminy micelarnej NovaSOL® Curcumin o rekordowej przyswajalności w nowoczesnej
formie.

Innowacyjna kapsułka

Zastosowanie innowacyjnych kapsułek LiCaps maksymalnie przyspiesza proces wchłaniania substancji aktywnych do organizmu.
Kapsułki posiadają certyfikat Vegan OK. Ponadto technologia Crystal Clear zastosowana w kapsułce umożliwia całkowite wchłanianie
substancji w wodzie oraz tłuszczu. Umożliwia tym samym do 185 razy większą biodostępność dla organizmu.

Wyniki badań wskazują, że dzięki innowacyjnej formie solubilizacji micelarnej, kurkumina NovaSOL® Curcumin zawarta w preparacie
wchłania się 185 razy lepiej, niż standaryzowany ekstrakt z kurkuminy i utrzymuje w osoczu krwi przez 24 godziny.

Kurkumina to naturalny związek polifenolowy pochodzący z kłącza ostryżu długiego, inaczej zwanego ostryżem indyjskim. Ostryż
indyjski jest to roślina pochodząca z rodziny imbirowatych, wykazująca szeroki zakres działania biologicznego.

Kurkumina jest głównym aktywnym składnikiem kurkumy, jej niezwykłe właściwości są znane od tysięcy lat na Dalekim Wschodzie,
gdzie życiodajna przyprawa jest powszechnie stosowana i bardzo popularna. Hindusi wierzą̨, że chociaż kurkumina nie jest lekiem, to
ma naturalną moc, jako jeden z najmocniejszych przeciwutleniaczy, wspomaga zwiększyć wydajność enzymów odpowiedzialnych za
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ochronę przed skutkami działania wolnych rodników (stres oksydacyjny).

LICUR MAX dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym jest jednym z najnowocześniejszych suplementów diety na rynku.

BIODOSTĘPNOŚĆ kurkuminy

Jednym z wyzwań związanych z suplementacją kurkuminy, jest jej biodostępność. Nawet przy wysokich dawkach samej kurkuminy, do
organizmu wnikają jedynie śladowe ilość, a dzieje się tak dlatego, że kurkumina, ma szybki obrót metaboliczny w wątrobie i ścianach
jelit. Większość́ substancji pochodzenia roślinnego, również pochodne glikozydowe polifenoli takie jak kurkumina, dobrze rozpuszcza się
w wodzie. Jest jednak niedostatecznie wchłaniana ze względu na zbyt duże rozmiary cząsteczki, niezdolność́ do przenikania na zasadzie
dyfuzji biernej lub też niezdolność́ do mieszania się i rozpuszczania w lipidach błon komórkowych.

Kurkumina zawarta w LICUR MAX została opracowana w taki sposób, że substancja wchłania się 185 razy lepiej niż standaryzowany
ekstrakt z kurkumy i utrzymuje się w osoczu krwi przez 24 godziny.

Zalecane dzienne spożycie

Zaleca się stosować 1 kapsułkę dziennie

Przeciwwskazania

nie przekraczać zalecanego dziennego spożycia
nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu
preparat nie może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią
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preparat nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia
duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

SKŁADNIKI

Substancje aktywne:

NovaSOL® Curcumin solubilizat micelarny ekstraktu z kłącza ostryżu długiego ( Curcuma longa L. ) w monooleinianie
polioksyetylenosorbitolu zawierający min 6% kurkuminoidów

Substancje pomocnicze:

tabletka: hydroksypropylometyloceluloza oraz przeciwutleniacz: kwas L-askorbinowy

Ilość składników aktywnych w przeliczeniu na porcję (np. 1 tabletka) Solubilizat micelarny ekstraktu z kłącza ostryżu długiego(Curcuma
longa L) – 720 mg

Podmiot odpowiedzialny: Bio Medical Pharma sp. z o.o. al. T. Kościuszki 59/61 lok.110b 90-514 Łódź

Dodatkowe informacje:

Preparaty marki Bio Medical Pharmas charakteryzują się naturalnym pochodzeniem o potwierdzonej naukowo skuteczności. Flagowe
produkty marki to LipidCell, Licur 7000, Licur MAX, KeratinCaps, NeuraCaps i inne. Firma stale pracuje nad wprowadzaniem kolejnych,
nowoczesnych nutrikosmetyków oraz suplementów diety opartych o naturalne składniki, które przyczyniają się do poprawy jakości
życia, wyglądu skóry oraz wyrównaniu niedoborów kluczowych składników odżywczych organizmu. Zapraszamy do zapoznania się z
pełną gamą preparatów. Jako autoryzowany sprzedawca gwarantujemy najwyższą jakość obsługi w tym gwarancję pochodzenia i
legalizacji preparatów oferowanych Państwu. Wybierz zdrowe życie z nami!
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