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FORMEDS BICAPS CURCUMIN 60 Kapsułek
 

Cena: 75,99 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać KAPSÓLKI

Producent FORMEDS

Opis produktu
 

FORMEDS BICAPS CURCUMIN 60 KAPS.

**Opis produktu:**

Bicaps Curcumin to suplement diety bazujący na zawartości kurkuminy indyjskiej
i piperyny indyjskiej. Wskazany jest do stosowania celem wspomagania naturalnej odporności organizmu. Zapewnia również wsparcie w
przypadku osób, które chcą usprawnić trawienie. Nadaje się dla wegan i wegetarian.

**Składniki:**

Ekstrakt z kurkumy indyjskiej (Curcuma longa L. zawiera 95% kurkuminy), pullulan (otoczka kapsułki), ekstrakt z czarnego pieprzu (Piper
nigrum zawiera 95% piperyny)

**Działanie:**

Suplement diety Bicaps Curcumin zawiera 380 mg kurkuminy indyjskiej oraz 4,75 mg piperyny indyjskiej w 1 kapsułce. Preparat nie
zawiera żadnych dodatków. Charakteryzuje się bowiem składem wolnym od  sztucznych wypełniaczy, przeciwzbrylaczy i barwników,
takich jak: stearynian magnezu, dwutlenek krzemu czy dwutlenek tytanu itp. Zastosowana w nim kurkumina wykazuje aktywność
antyoksydacyjną, antybakteryjną, przeciwzapalną, przeciwwirusową i przeciwgrzybiczą. Posiada silne właściwości antyoksydacyjne. Z
kolei piperyna stymuluje zakończenia czuciowe w przewodzie pokarmowym i usprawnia trawienie, ponieważ intensyfikuje wydzielanie
soków trawiennych głównie żołądkowego, trzustkowego i jelitowego. Wykazuje także działanie immunostymulujące oraz
przeciwbiegunkowe. Składniki aktywne preparatu zostały zamknięte w naturalnej kapsułce z pullulanu. Jest on otrzymywany w
naturalnym procesie fermentacji, bez użycia surowców pochodzenia zwierzęcego. Z kolei kapsułki znajdują się w pojemniku
wyprodukowanym
z surowców roślinnych. Jego etykieta jest w pełni biodegradowalna i nadaje się do kompostowania.

**Zalecane spożycie:**
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1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

**Wielkość opakowania:**

60 kapsułek.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

**Producent:**

ForMeds Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 184
60-166 Poznań

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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