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LICUR MAX 60 kapsułek
 

Cena: 103,80 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent BIO MEDICAL PHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Właściwości

LICUR MAX 60 kapsułek

 

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

Badania dowodzą, że dzięki innowacyjnej formie solubilizacji micelarnej, kurkumina NovaSOL® Curcumin zawarta w Licur MAX 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, 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
ochronę przed skutkami działania wolnych rodników (stres oksydacyjny).

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

 

BIODOSTĘPNOŚĆ kurkuminy

Plik wygenerowano: 22-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/licur-max-60-kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

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.

 

 

 

W LICUR MAX wprowadzono formułę  Crystal Clear Solution, zapewniającą kompletne rozpuszczenie substancji, gwarantując jej
maksymalne wykorzystanie i przyswojenie przez organizm. Krystalicznie transparentny roztwór widoczny gołym okiem uzyskiwany jest
dzięki najbardziej zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym i farmakologicznym.

 

Opatentowana formuła kapsułek Licaps

Kapsułki Licaps zostały opracowane według innowacyjnych rozwiązań farmakologicznych aby maksymalnie przyśpieszyć proces
wchłaniania substancji aktywnych do organizmu i zapewnić jak najszybsze ich działanie. Wyjątkowa powłoka kapsułki rozpuszcza się
już po połknięciu, uwalniając swoją zawartość w ciągu zaledwie kilku minut. Dzięki temu mamy pewność, że maksimum substancji
czynnych zostanie wchłonięta przez organizm.

Zalecane spożycie1 kapsułka dziennieWażnePrzeciwwskazania: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować w przypadku
uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią. 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.SkładnikiSkładniki (substancje aktywne: NovaSOL® Curcumin solubilizat micelarny ekstraktu
z kłącza ostryżu długiego ( Curcuma longa L. ) w monooleinianie polioksyetylenosorbitolu zawierający min 6% kurkuminoidów
orazsubstancje pomocnicze: tabletka : hydroksypropylometyloceluloza , oraz przeciwutleniacz : kwas L-askorbinowyIlość składników
aktywnych w przeliczeniu na porcję (np. 1 tabletka) Solubilizat micelarny ekstraktu z kłącza ostryzu długiego(Curcuma longa L) – 720
mgProducentBIO MEDICAL PHARMA SP. Z O.O.90-514 Łódźul. Al. T. Kościuszki 59/61 lok 110 B
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