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ACTINOVO Liposomalna Kurkumina płyn 250 ml
 

Cena: 139,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 szt.a 5ml

Postać płyn

Producent PRONESS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościTechnologia liposomalna w produktach ActiNovo chroni substancje aktywną przed rozpadem i działaniem enzymów
trawiennych oraz kwasów żołądkowych. Liposomy ochraniają składniki aktywne w trakcie transportu, a dzięki budowie zbliżonej do
ludzkiej komórki maksymalizują wchłanialność bezpośrednio do komórek. Liposomy to niewielkie kuliste struktury zbudowane z
podwójnej warstwy lipidowej (tłuszczowej). Tworzą swego rodzaju ,,mikrokapsułki", w której można umieścić substancję aktywną. W
porównaniu do tradycyjnych metod suplementacji liposomy dostarczają więcej substancji zawartej we wnętrzu lipidowej otoczki do
komórek. Liposomy ActiNovo są naturalne i bezpieczne, nie zawierają sztucznych substancji konserwujących, poprawiających smak,
słodzików, zbędnych wypełniaczy, a także powszechnie stosowanej na rynku suplementów diety lecytyny sojowej. Lecytyna
słonecznikowa użyta przez nas do produkcji nie została poddana modyfikacjom genetycznym. Preparaty dostarczają wyłącznie to co
jest potrzebne organizmowi do prawidłowego funkcjonowania.Kurkumina jest ekstraktem pochodzącym z korzenia ostryżu długiego
(łac. Curcuma longa) nazywanego inaczej kurkumą lub szafranem indyjskim. Roślina jest uprawiana w Azji południowowschodniej, a
przede wszystkim w Indiach. Kurkumina jest jednym z głównych składników prozdrowotnych kurkumy, wykazująca szeroki zakres
oddziaływania na komórki i cały organizm, co potwierdzają liczne publikacje naukowe. Preparat to wysokoskoncentrowany ekstrakt,
który został poddany standaryzacji na zawartość aż 95% kurkuminoidów. Związek ten należy do polifenoli, a więc silnych
przeciwutleniaczy. Preparat zawiera standaryzowaną formę kurkuminy, składającą się z jej trzech efektywnie działających form:
kurkuminę, bisdemetoksykurkuminy, demetoksykurkuminy. Naturalnie występujące pochodne kurkuminy, czyli bisdetoksy i demetoksy
ze względu na swoją budowę chemiczną wykazują większą stabilność dzięki czemu preparat wykazuje wyższą wchłanialność w
porównaniu do standardowych produktów zawierających kurkuminę.Zalecane spożycie5 ml dziennie. Odmierzyć za pomocą dołączonej
do zestawu miarki. Objętość netto 100 ml = 20 porcji dziennych.WażnePrzechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób
niedostępny dla małych dzieci. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 miesięcy.SkładnikiWoda, fosfolipidy (z
lecytyny słonecznikowej NON-GMO), etanol 10%, ekstrakt z kurkumy standaryzowany na zawartość minimum 95%
kurkuminoidów.ProducentPronessul. Nowodworska 17,59-220 Legnica
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