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Extract de Turmeric/Curcumin 400mg

Informaţii nutriţionale

Ingrediente
Extract etil-acetic 22-60:1 din rădăcini de Turmeric (Curcuma 
longa) standardizat 95% curcuminoide, celuloză 
microcristalină și lactoză monohidrat (agenţi de încărcare), 
polivinilpolipirolidonă (stabilizator), talc și săruri de magneziu 
ale acizilor grași vegetali (agenţi de încărcare).
Caracteristici
Curcuminul, cunoscut și sub denumirea de Turmeric, a fost 
folosit în mod tradiţional pentru reducerea durerii și a 
disconfortului de la nivelul articulaţiilor.
Atenţie
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. 
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și 
echilibrată și un mod de viaţă sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și 
la vederea copiilor mici. Contraindicat copiilor sub 3 ani, 
persoanelor cu intoleranţă la lactoză sau alergice la oricare dintre 
ingredientele produsului, precum și în caz de obstrucţii ale căilor 
biliare. Poate interacţiona cu antiagregant - plachetare la utilizare 
concomitentă. În cazul femeilor însărcinate sau care alăptează, 
utilizarea se face numai la recomandarea specialistului. A se 
păstra la loc uscat, ferit de lumină și căldură. Deoarece produsul 
conţine ingrediente naturale, pot exista variaţii privind culoarea, 
mirosul sau aspectul de la un lot la altul.

Menţiuni de sănătate
• Are proprietăţi antioxidante și antiinflamatoare
• Susţine sistemul imunitar și respirator
• Susţine sănătatea ficatului
• Menţine sănătatea pielii
• Contribuie la sănătatea sistemul nervos
• Susţine sistemul cardiovascular și menţine valorile 

normale ale colesterolului
• Stimulează apetitul.

Mod de utilizare: 2 - 3 comprimate pe zi.

A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârșitul perioadei de 
valabilitate înscrisă pe ambalaj.

• Antiinflamator
• Antioxidant

Curcumin
95% curcuminoide


