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LICUR 7000 PŁYNNA KURKUMINA + WITAMINA D, 30
KAPSUŁEK
 

cena: 69,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent Bio medical pharma

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

LICUR 700 to naturalny suplement diety. Płynna kurkumina użyta w preparacie jest nawet 185 razy bardziej wchłanialna od
standaryzowanego 95% ekstraktu z czystej kurkumy. Produkt wzbogacony jest o witaminę D.

W Licur7000 zastosowano formułę Crystal Clear Solution, która gwarantuje kompletne rozpuszczenie substancji w wodzie i tłuszczu,
zapewniając maksymalną przyswajalność.

Kapsułki Licaps są szybciej uwalniane i w większym stopniu przyswajane przez nasz organizm w porównaniu z tradycyjnymi tabletkami
i kapsułkami.

Kurkumina pozyskiwana jest z kłączy ostryżu długiego (Curcuma longa L.) - azjatyckiej byliny z rodziny imbirowatych, zwanej potocznie
szafranem indyjskim lub po prostu kurkumą. Ostryż występuje głownie na obszarach o klimacie subtropikalnym, z tego powodu
największe uprawy znajdują się w południowo-wschodniej Azji (Wietnam, Tajlandia, Filipiny, Indonezja), Chinach oraz Indiach. Kurkumina
jest rozpuszczalna w tłuszczach, więc dobrym pomysłem jest spożywanie jej podczas posiłku zawierającego tłuszcz.

Produkt jest idealny dla osób, które:

* dbają o wzmocnienie odporności organizmu,
* przywiązują wagę do pięknej cery,
* potrzebują wzmocnienia i dawki energii,
* troszczą się o swoje stawy,
* pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów i kości.

Składniki:

Solubilizat micelarny ekstraktu z kłącza ostryżu długiego (Curcuma longa L.) w monooleinianie polioksyetylenosorbitolu;
hydroksypropylometyloceluloza; cholekacyferol (witamina D3)
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Zawartość w 1 kapsułce:
Kurkuminoidy - 40 mg - brak ustalonej normy Referencyjnej Wartości Spożycia
w tym: kurkumina -36 mg - brak ustalonej normy Referencyjnej Wartości Spożycia
Witamina D3 - 7,8 mcg -156% Referencyjnej Wartości Spożycia

Stosowanie:

1 kapsułka dziennie po posiłku.

Preparaty marki Bio Medical Pharma charakteryzują się naturalnym pochodzeniem o potwierdzonej naukowo skuteczności. Flagowe
produkty marki to LipidCell, Licur 7000, 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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