
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

SINGULARIS SUPERIOR CURCUMIN C3 + BIOPERINE 30
kapsułek
 

Cena: 43,00 PLN

Opis słownikowy

Producent ACTIVEPHARM LABS SP. Z O.O. SP.K.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

SINGULARIS SUPERIOR CURCUMIN C3 + BIOPERINE 30 kapsułek

 

CURCUMIN C3 COMPLEX ® + BIOPERINEⓇ to innowacyjny suplement diety, połączenie Curcumin C3 Complex ® i Bioperine ®.Jest
nowoczesnym i naturalnym uzupełnieniem diety, zawierającym składniki, które działają silnie przeciwzapalnie i
antyoksydacyjnie.CURCUMIN C3 COMPLEX ® to ZŁOTY STANDARD KURKUMYNajlepiej przebadana kurkuma na świecie.

CURCUMIN C3 COMPLEX ® z lub bez BIOPERINEⓇ zostało przebadane w ponad 80 pracach naukowych i badaniach. Ponad 45 prób
klinicznych, użyło jako substancji czynnej CURCUMIN C3 COMPLEX ®. Jest jedyną kurkumą na rynku, której działanie zostało
sprawdzone i potwierdzone przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FOSFA) . Przeznaczony jest dla osób dorosłych i
młodzieży po 12 roku życia.

Bioperine® ma znaczące właściwości przeciwutleniające i przeciwbakteryjne oraz wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego.
Wspiera trawienie i pomaga w trawieniu toksyn oraz zwiększa skuteczność innych składników roślinnych np. kurkumy.

 

Curcumin C3 Complex ® Curcuma longa (Kurkuma)– ma właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne,– sprzyja trawieniu białek i
zapobiega tworzeniu się toksyn w organizmie,– posiada właściwości cytotoksyczne – działa toksycznie na komórki nowotworowe,–
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wspiera krążenie krwi oraz wspomaga pracę serca,– pomaga zachować zdrowie wątroby oraz ma wpływ na przemiany lipidów w
wątrobie co zapobiega gromadzeniu się tłuszczu i ułatwia ich detoksykację przez wątrobę,– ma znaczące właściwości
przeciwutleniające i pomaga zachować efektywność układu odpornościowego,– łagodzi objawy niestrawności,• Bioperine® Piper
nigrum (Pieprz czarny)– ożywia/uaktywnia system nerwowy,– zwiększa skuteczność pozostałych składników roślinnych

Curcumin C3 Complex ® jest otrzymywany z suszonych kłączy Curcuma longa (kurkuma)i standaryzowany na minimum 95%
kurkuminoidów w tym:kurkuminę Bisdemetoksy (2,2-6,5%),kurkuminę Demetoksy (15-19%),kurkuminę (75-81%)

Aktywność farmakologiczna:Kurkuminoidy na poziomie molekularnym hamują NF-κB (Nuclear Factor- kappaB), czynnik transkrypcyjny,
który wywołuje mediatory zapalne. NF-κB odgrywa kluczową rolę w regulacji odpowiedzi immunologicznej na infekcję. Zaburzenia w
regulacji NF-κB są powiązane z nowotworami, zapaleniami oraz chorobami autoimmunologicznymi, wstrząsem septycznym,
zakażeniami wirusowymi, oraz niewłaściwym rozwojem układu odpornościowego. NF-κB bierze także udział w procesach związanych z
plastycznością synaptyczną oraz pamięcią.NF-κB jest głównym regulatorem procesu zapalnego. Aktywacja NF-κB jest ważnym
mediatorem zapalenia w wielu chorobach i hamowanie to może pomóc w zapobieganiu / opóźnieniu pojawienia się choroby.Działanie
kurkuminoidów polega na hamowaniu kilku procesów, które przyczyniają się do proliferacji, przeżycia, inwazji i przerzutów komórek
nowotworowych. Kurkuminoidy działają poprzez zakłócanie mechanizmów sygnalizacji, regulacji apoptozy i angiogenezy guza
(tworzenie się nowych naczyń krwionośnych, które zasilają guza).

Proces zapalny odgrywa główną rolę w rozwoju takich chorób jak:choroby układu krążenia,choroba
Alzheimera,cukrzyca,Artretyzmchoroby autoimmunologiczne,choroby neurologiczne,choroby płuc,nowotwory.Kurkuminoidy stanowią
wsparcie antyoksydacyjne, przeciwzapalne, wpływają na funkcjonowanie systemu immunologicznego i ochronę tkanek łącznych
poprzez hamowanie enzymów niszczących.

CURCUMIN C3 COMPLEX ® + BIOPERINEⓇ ma znaczące właściwości przeciwutleniające, wspiera efektywność układu
odpornościowego, pomaga w kontrolowaniu reakcji zapalnych w organizmie oraz łagodzi bóle mięśni i stawów.wskazany przy:• chorobie
zwyrodnieniowej stawów,• leczeniu zespołu metabolicznego,• zaburzeniach pracy wątroby,• osłabieniu układu odpornościowego.

Curumin C3 Complex ® i Bioperine® są zarejestrowanymi znakami towarowym firmy Sabinsa Corporation.

 

INNOWACYJNA FORMUŁA O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU Przedłużone uwalnianie substancji gwarantuje, że składniki aktywne
uwalniane są z biegiem czasu w ilościach skutecznych terapeutycznie, zapewniając komfort pacjenta przez cały dzień. Ze względu na
fakt, że okres półtrwania kwasów bosweliowych i kurkuminy i jest stosunkowo krótki powoduje, że osiągnięcie i utrzymywanie
minimalnych poziomów leczniczych we krwi jest kluczowe dla uzyskania maksymalnych korzyści, stwarza to konieczność zastosowania
postaci o przedłużonym uwalnianiu.

Dawka jest skonfigurowana tak, aby zapewnić ciągłe wykorzystanie i skuteczność. Pojedyncza dawka jest skuteczna w ciągu około
10-12 godzin. Tak więc, korzystne efekty dawki przyjętej tuż przed snem są odczuwalne rano, kiedy objawy zapalenia stawów są
najbardziej wyraźne.

 

Sposób użycia

aleca się stosowanie 1 kapsułki dziennie podczas posiłku.Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zrównoważony
sposób żywienia i prowadzić zdrowy tryb życia.

Dzienna porcja (1 kapsułka) zawiera:ekstrakt z kłącza kurkumy (Curcuma longa) – Curcumin C3 Complex® – 500 mg, standaryzowany
na 95% kurkuminoidów, w tym kurkuminę Bisdemetoksy (2,2-6,5%), kurkuminę Demetoksy (15-19%), kurkuminę (75-81%) – 475 mg
(95%), ekstrakt z owoców pieprzu czarnego (Piper nigrum) – BioPerine® – 5 mg, w tym piperyna – 4,75 mg.

 

Składniki

Ekstrakt z kłącza kurkumy (Curcumin C3 Complex®)- standaryzowany na 95% kurkuminoidów w tym kurkuminę Bisdemetoksy,
kurkuminę Demetoksy, kurkuminę, hydroksypropylometyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, sole magnezowe kwasów tłuszczowych
(substancja przeciwzbrylająca), ekstrakt z owoców pieprzu czarnego (Piper nigrum)- BioPerine®. Produkt został zoptymalizowany pod
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względem bezpieczeństwa zastosowanych składników pomocniczych.
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