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LICUR MAX 60 kapsułek
 

cena: 97,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać kapsułki

Producent Bio medical pharma

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

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

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. Ostryż
indyjski 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.

Zalecane spożycie: 
1 kapsułka dziennie

Składniki: 
substancje aktywne: NovaSOL ® Curcumin solubilizat micelarny ekstraktu z kłącza ostryżu długiego ( Curcuma longa L. ) w
monooleinianie polioksyetylenosorbitolu zawierający min 6% kurkuminoidów (5% kurkuminy) oraz
substancje pomocnicze: tabletka : hydroksypropylometyloceluloza , oraz przeciwutleniacz : kwas L-
askorbinowy

Ilość składników aktywnych w przeliczeniu na porcję (np. 1 tabletka) Solubilizat micelarny ekstraktu z kłącza ostryzu długiego(Curcuma
longa L) – 720 mg

Przeciwwskazania:
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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.

Producent:
BIO MEDICAL PHARMA SP. Z O.O.
ul. Al. T. Kościuszki 59/61 lok 110 B
90-514 Łódź

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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