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Aliness Curcumin C3 complex® PLUS x 60 kaps
 

Cena: 61,19 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps.

Postać Kapsułki

Producent MEDICALINE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
ekstrakt z ostryżu długiego CurQreal® (Curcuma longa, 95% kurkuminy), ekstrakt z czarnego pieprzu ACTAMIDE® (Piper nigrum, 95%
piperyny), otoczka kapsułki: (substancja wiążąca: hydroksypropylometyloceluloza).

1 kapsułka zawiera:

Ekstrakt z ostryżu długiego CurQreal® (95% kurkuminy) - 500 mg*
Ekstrakt z czarnego pieprzu Actamide® (95% piperyny) - 5 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
60 kapsułek VEGE (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Aliness Curcumin Complex3 PLUS to kompozycja w 100% naturalnych kurkuminoidów, w postaci ekstraktu z kurkumy CurQreal®. W
skład kompleksu wchodzą trzy związki chemiczne występujące naturalnie w kurkumie: kurkumina, desmetoksykurkumina (DMC) i bis-
desmetoksykurkumina (BDMC). Skład wzbogacono o naturalny ekstrakt z pieprzu ACTAMIDE®, który zawiera 95% piperyny i jest
pozyskiwany wyłącznie na drodze wodnej ekstrakcji.
Aliness Curcumin Complex3 nie zawiera składników odzwierzęcych, dzięki czemu stanowi produkt odpowiedni dla wegan. Produkt nie
zawiera sztucznych dodatków technologicznych, konserwantów ani barwników.

Curcuma longa:

pomaga utrzymać zdrową skórę
pomaga utrzymać zdrową wątrobę
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wspomaga apetyt w przypadku utraty apetytu
wspomaga produkcję i jakość krwi
wspomaga funkcjonowanie serca
wspomaga krążenie krwi
pomaga w utrzymaniu skutecznego działania układu odpornościowego
pomaga w utrzymaniu odporności na alergie
wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1-2 kapsułki w trakcie posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Producent
MedicaLine
Ostrówiec 150
05-480 Karczew

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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