Silne antyoksydanty (kurkuminoidy) ukryte w
kurkuminie wspomagają naturalną odpowiedź
immunologiczną organizmu. Zamknięte w jednej
roślinnej kapsułce w towarzystwie imbiru i piperyny są jednym z naszych najbardziej wszechstronnych produktów.
Ekstrakt z kłącza kurkumy wspomaga trawienie
tłuszczów, wspiera odporność, jest silnym
antyoksydantem a także wpływa na utrzymanie
równowagi psychicznej. To również wspaniałe
wsparcie dla utrzymania zdrowych kości
i stawów.
Kłącze imbiru przyczynia się do zdrowia naczyń
krwionośnych, co z kolei pomaga w utrzymaniu
zdrowego serca, jest również silnym antyoksydantem, wspomaga układ odpornościowy
oraz przyczynia się do zachowania dobrego
samopoczucia ﬁzycznego.
Piperyna, a więc ekstrakt z owoców pieprzu
czarnego pełni w naszym produkcie rolę
składnika zwiększającego skuteczność kurkumy
oraz imbiru.

Ekstrakt z kurkumy
w tym kurkuminoidy
Imbir

285 mg
260 mg
236 mg

SKŁADNIKI:
Wyciąg z kłącza kurkumy (Curcuma longa), sproszkowane kłącze imbiru (Zingiber officinale), koncentrat
ryżowy, substancja wypełniająca (celuloza), wyciąg z
owoców pieprzu czarnego (Piper nigrum), kapsułka
roślinna [substancja wiążąca (hypromeloza), woda].

TM

Natura daje nam wszystko, czego potrzebujemy
do rozwoju. Dbając o naszą planetę sprawiamy, że
ona będzie dbać o nas przez kolejne pokolenia.
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
Nasze procedury produkcyjne oraz wewnętrzne
kontrolowanie jakości spełniają najsurowsze
wymagania, dlatego bez obaw zapraszamy do
naszej fabryki niezależnych audytorów.
Produkujemy zgodnie ze standardem Good
Manufacturing Practice (GMP), co potwierdzają
takie instytucje, jak NSF International oraz TGA
(Therapeutic Goods Administration), ale to nie
wszystko.

ZNAMY NASZE SKŁADNIKI
Prawdziwa jakość zaczyna się od czystych, silnych
i zrównoważonych składników, a najważniejsze jest
ich źródło. Badamy uprawy, monitorujemy praktyki zbiorów, sprawdzamy techniki czyszczenia i
przetwarzania. Wciąż testujemy nasze surowce.
Nawet te pochodzące od wieloletnich i zaufanych
dostawców.
TWORZYMY UCZCIWIE
TWORZYMY DLA CIEBIE
W każdym tygodniu produkujemy miliony kapsułek, tabletek i innych produktów.
Wiemy, że zostały wyprodukowane uczciwie, bo
zrobiliśmy to sami.

Turmeric
Curcumin

Zachwycająca swoim kolorem kurkuma
zdobywa świat szturmem. Ta popularna
roślina jest używana w tradycyjnej
medycynie ajurwedyjskiej od tysięcy lat.

Ekstrakt kłącza kurkumy
(Curcuma longa):

Kłącze imbiru w proszku
(Zingiber officinale):

• Pomaga kontrolować reakcje zapalne w organizmie.
• Wspomaga pracę wątroby i dróg żółciowych.
• Przyczynia się do komfortu trawienia.
• Wspomaga trawienie tłuszczów.
• Wspomaga utrzymanie równowagi psychicznej.
• Zapobiega gromadzeniu się tłuszczów i ułatwia
ich usuwanie przez wątrobę.
• Pomaga w utrzymaniu zdrowia stawów i kości.
• Pomaga utrzymać sprawność układu
odpornościowego.
• Ma znaczące właściwości antyoksydacyjne.
• Wspomaga produkcję i jakość krwi.
• Wspomaga pracę serca.
• Pomaga w utrzymaniu zdrowych płuc i górnych
dróg oddechowych.

• Przyczynia się do naturalnej obrony organizmu wspomaga układ odpornościowy.
• Przyczynia się do zdrowia naczyń krwionośnych, co
z kolei pomaga w utrzymaniu zdrowego serca.
• Wspomaga trawienie - przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego.
• Przyczynia się do dobrego samopoczucia
ﬁzycznego.
• Wspomaga kontrolowanie poziomu cukru we krwi.
• Pomaga w utrzymaniu ruchomości stawów.
• Przyczynia się do zwiększenia witalności.
• Ma właściwości stymulujące i tonizujące, które
przyczyniają się do odporności na zmęczenie.
• Wspomaga normalne funkcjonowanie dróg
oddechowych i utrzymuje w nich optymalną
równowagę immunologiczną.
• Pomaga w utrzymaniu odporności.
• Ma znaczące właściwości antyoksydacyjne.

DLACZEGO NASZA KURKUMINA?
Kurkumę otrzymujemy od wielokrotnie
nagradzanego partnera, który jest wysoko
oceniany zarówno za uprawy botaniczne, jak
i przejrzystość łańcucha dostaw. Surowiec ten
jest uprawiany na indyjskich polach uprawnych
z zastosowaniem dobrych praktyk rolniczych.
Jako składnik został dwukrotnie wyróżniony
przez Nutrition Business Journal. Jest również
niemodyﬁkowany genetycznie i pozyskiwany
w sposób zrównoważony. Zawsze upewniamy
się, czy naprawdę tak jest!

Estrakt z owoców pieprzu
czarnego (Piper nigrum):
• W formule wieloziołowej zwiększa skuteczność
działania innych składników ziołowych.

