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BeOrganic Kurkuma Bio 500 mg Trawienie x 50 kaps
 

Cena: 59,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 kaps

Postać Kapsułki

Producent MEDICALINE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety BeOrganic Kurkuma Bio w postaci kapsułek od Medicaline jest produktem przeznaczonym dla pacjentów dorosłych.
Powinien być przyjmowany doustnie. Na co jest BeOrganic Kurkuma Bio? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest chęć
wzbogacenia zdrowej diety w ekstrakt z kurkumy, który jest bogaty w kurkuminoidy – w tym w kurkuminę. Kurkumina będąca
składnikiem ekstraktu z kurkumy należy do silnych przeciwutleniaczy. W połączeniu z pieprzem, bogatym w piperynę, kurkuma
wspomaga prawidłową pracę i kondycję wątroby oraz właściwe funkcje trawienne. Suplement diety BeOrganic Kurkuma Bio wspomaga
też pracę układu odpornościowego oraz nerwowego. Kurkuma wspiera też prawidłowe krążenie i pracę serca, a poza tym przyczynia się
do utrzymania zdrowej kondycji skóry, płuc i górnych dróg oddechowych.

W opakowaniu znajduje się 50 kapsułek BeOrganic Kurkuma Bio. W skład 1 kapsułki wchodzi 500 mg 90% ekologicznego ekstraktu z
korzenia kurkumy (w tym 450 mg kurkuminoidów), a także składniki pomocnicze. Oprócz ekologicznego ekstraktu z korzenia kurkumy
standaryzowanego na 90% zawartość kurkuminoidów w suplemencie diety znaleźć można ekstrakt z czarnego pieprzu – 2 mg w 1
kapsułce (ekstrakt zawierający 95% piperyny) – a dodatkowo hydroksypropylometylocelulozę, która stanowi substancję wiążącą otoczki
kapsułki.

Suplement diety BeOrganic Kurkuma Bio należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i w dawkach przez niego
rekomendowanych. Zalecane dawkowanie BeOrganic Kurkuma Bio to 1–2 kapsułki na dobę przyjmowane w czasie posiłku lub
bezpośrednio po nim. Zaleca się popijanie kapsułek BeOrganic Kurkuma Bio wodą. Nie należy przyjmować większej dawki suplementu
diety niż wskazana przez producenta.

Istnieją również przeciwwskazania do stosowania suplementu diety BeOrganic Kurkuma Bio, co oznacza, że nie każdy pacjent
powinien go przyjmować. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu – w tym na jego składniki
czynne i pomocnicze. Jeśli po zastosowaniu przez pacjenta suplementu diety wystąpią u niego objawy mogące świadczyć o reakcji
alergicznej, powinien on zrezygnować ze stosowania produktu i skonsultować się z lekarzem.

Suplement diety BeOrganic Kurkuma Bio nie jest w stanie zastąpić zbilansowanych posiłków i zdrowego trybu życia, więc nie należy go
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traktować jako ich zamiennika. Produkt nie może też być przyjmowany w dawkach większych niż rekomendowane. Suplement diety
powinien być prawidłowo i bezpiecznie przechowywany. Kapsułki należy trzymać w oryginalnym opakowaniu, najlepiej w miejscu, gdzie
panuje temperatura pokojowa. Powinno się zabezpieczyć je przed działaniem wilgoci. Kapsułki BeOrganic Kurkuma Bio należy
przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Składniki
Ekologiczne ekstrakt z korzenia kurkumy (Curcuma longa) standaryzowany na 90% kurkuminoidów, ekstrakt z czarnego pieprzu (95%
piperyny), otoczka kapsułki: (substancja wiążąca: hydroksypropylometyloceluloza).

1 kapsułka zawiera:

Ekologiczny ekstrakt z korzenia kurkumy (Curcuma longa) 90% 500 mg*
w tym kurkuminoidy 450 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 50 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Kurkumina jest głównym, aktywnym składnikiem kurkumy, jest silnym przeciwutleniaczem.
Kurkuma i pieprz wspierają prawidłowe funkcje trawienne i pracę wątroby.
Dodatkowo wspomagają pracę układu nerwowego i odpornościowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1-2 kapsułki w trakcie lub po posiłku popijając wodą.

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

Producent
MedicaLine Konrad Malitka
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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