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CEFACUR 60 tabletek
 

Cena: 79,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl. (blistry)

Postać tabl.

Producent APC INSTYTUT SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościCEFACUR 60 tabletekZawiera kompleks kurkuminowy o wysokiej biodostępności, witaminę D3 oraz witaminę C.Prawie
40-to krotnie wyższa biodostępność kurkuminoidów i 85-cio krotniewyższa kurkuminy; zawartych w kompleksie kurkuminy
zastosowanym w Cefacur®,w stosunku do klasycznych wyciągów z kurkumy.Dzięki zawartości witamin D i C Cefacur® wspiera
normalne funkcjonowanie układu odpornościowego. Dodatkowo witamina C wspomaga normalne wytwarzanie kolagenu, dla
prawidłowej funkcji chrząstki oraz chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Zawarty w produkcie kompleks kurkuminowy składa się
z ochronnego pierścienia z gamma-cyklodekstryny, który otacza cząsteczkę kurkuminy, co umożliwia znacząco większą biodostępność
kurkuminy w porównaniu ze zwykłym ekstraktem z kurkumy.Zalecane spożycieDorośli 2-3 kapsułki dziennie. Połknij kapsułkę bez
gryzienia popijając płynem, w czasie posiłku.Składnikikompleks kurkuminowy (z ekstraktu kurkumy i gamma-cyklodekstryny, min. 15%
kurkuminoidów), hydroksypropylometyloceluloza, skrobia modyfikowana (z kukurydzy), kwas L-askorbinowy (witamina C), substancja
przeciwzbrylająca (kwasy tłuszczowe), cholekalcyferol (witamina D3), skrobia (z kukurydzy), barwnik (tlenki żelaza i wodorotlenki
żelaza).Nie zawiera: piperyny/ekstraktu z pieprzu, polisorbatów, laktozy, alergenów, żelatyny, aromatów, drożdży.Odpowiedni dla
wegetarian. Produkt bezglutenowy.Zawartość opakowania: 60 kapsułek twardych = 25,6 g1 kapsułka zawiera: 270 mg kompleksu
kurkuminowego, 6,66 µg witaminy D3 odpowiadające 266 j.m. oraz 6,66 mg witaminy C.

Zawartość Składniki Odpowiada dawce %referencyjnej wartości

spożycia  (RWS)

1 kapsułka      kompleks kurkuminowy         270 mg (min. 40,5
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mg)                                      **

                         (kurkuminoidy)

                         Witamina D                                   6,66 µg = 266

j.m.                                            133%

                         Witamina C                                      6,6

mg                                                                8%

2 kapsułki        kompleks kurkuminowy         540 mg (min. 81

mg)                                        **

                         (kurkuminoidy)

                         Witamina D                                   13.3 µg = 533

j.m.                                             267 %

                         Witamina C                                    13.3

mg                                                                17 %

3 kapsułki        kompleks kurkuminowy         810 mg (min. 121.5

mg)                                      **
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                         (kurkuminoidy)

                         Witamina D                                   20 µg = 800

j.m.                                             400 %

                         Witamina C                                    20

mg                                                                 25 %

                                                            RWS: referencyjna warto?? spo?ycia, **

RSW nie jest wymagane

ProducentCefak KG Ostbahnhofstr Niemcy
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