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Kurkumina liposomalna 150ml naturalna chemioterapia
Cena

75,00 zł

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

Acti Novo Germany

Opis produktu

Kurkumina Liposomalna z Cynamonem 150
ml
Kurkuminoidy należą do wtórnych substancji roślinnych i są pozyskiwane bezpośrednio z rośliny kurkumy (rodzina
imbirowatych). Kurkumina (botan.: Curcuma longa) jest używana w Ajurwedzie i tradycyjnej medycynie chińskiej od ponad
4000 lat i jest uważana za różnorodny składnik i naturalny środek leczniczy. Ekstrakt nazywany jest "ostrą" przyprawą i jest
m.in. głównym składnikiem indyjskiego curry.
Ze względu na obiecujące działanie kurkumina jest najlepiej przebadaną substancją roślinną, o której mówi się, że ma
właściwości rozgrzewające, oczyszczające i rewitalizujące. Kurkuma staje się również coraz bardziej popularna w świecie
zachodnim. Znamy ją na przykład pod postacią przyprawy kurkuma.
Przeciwzapalny składnik curry w proszku
Kurkuminie przypisuje się szereg pozytywnych właściwości i działanie przeciwzapalne, gdyż zawarte w niej kurkuminoidy
zarówno chronią komórki ludzkiego organizmu przed działaniem wolnych rodników jak i działają antybakteryjnie. Ponadto
kurkuma posiada właściwości antyoksydacyjne. Jako silny przeciwutleniacz substancja ta chroni zarówno rośliny jak i zdrowie
człowieka przed wpływami środowiska, takimi jak promieniowanie UV.
Ekstrakt jest również jedną z niewielu substancji, które mogą przekroczyć naszą barierę krew-mózg, a tym samym ma
bezpośredni wpływ na mózg. Różne badania uważają spożywanie kurkuminy za obiecującą metodę leczenia wielu chorób.
Następna generacja substancji roślinnych: wegańska i naturalna
Wyzwaniem w przypadku tego żółtego korzenia jest jego wchłanianie do organizmu, a tym samym niska biodostępność. W
przypadku konwencjonalnych suplementów, a także korzenia kurkumy lub proszku, tylko niewielka ilość może przejść przez
przewód pokarmowy, aby zostać faktycznie wchłonięta przez organizm. Dlatego, aby poczuć efekt, trzeba spożywać jej duże
ilości.
W technologii ActiNovo, udało nam się połączyć tysiące lat ziołolecznictwa z najnowszą technologią. Za pomocą liposomalnej
enkapsulacji substancji, kurkuminoidy mogą bezpośrednio przedostać się do krwiobiegu i rozwinąć swoje lecznicze działanie.

Badania wykazały, że liposomy osiągają 46-krotnie lepsze wchłanianie w organizmie
Badania kliniczne potwierdzają, że technologia liposomalna osiąga 46-krotnie lepszą biodostępność. Już przy spożyciu 10 ml
naszej liposomalnej kurkuminy organizm jest wystarczająco zaopatrzony w tę leczniczą substancję. Dla porównania: te 10 ml
lub jedna łyżeczka odpowiada 200 gramom sproszkowanego korzenia kurkumy.
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UWAGA Produkty z kurkumy zawierają niezwykle intensywny żółty barwnik, który może prowadzić do trudnych do usunięcia
plam (nie jest odporny na działanie światła).
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