Ecolevel Sp. z o.o.
05-250 Radzymin
www.planet.ecolevel.eu
sklep@ecolevel.eu
tel: 022-205-01-40

Dane aktualne na dzień: 05-12-2021 20:23

Link do produktu: https://www.planet.ecolevel.eu/kurkumina-95-60-kapsulek-p-29.html

Kurkumina 95™ - 60 kapsułek
Cena

79,00 zł

Dostępność

Niedostępny tymczasowo

Czas wysyłki

do 48 godzin

Numer katalogowy

KAT00019

Kod EAN

5905279845220

Producent

Yango

Opis produktu
Wiele badań, w tym jedno z 2016 roku z Chin pokazuje silne działanie przeciwko koronawirusom SARS,MERS.
Kurkumina zwalnia replikację wirusów i działa niszcząco na jego mnożenie.
Przeciwko wirusowi CIVID-19 nie prowadzono badań i nie mamy informacji w tej kwestii.

Najlepsza naturalna kurkumina z piperyną o maksymalnej przyswajalności. 5% gratis!

Najwyższa dawka preparatu w porcji dziennej - aż 700
mg ekstraktu z kurkumy w kapsułkach.
Wysoka standaryzacja na kurkuminę zapewnia gwarancję
jakości.
Dodatek piperyny (9,5 mg w porcji dziennej)
zapewnia optymalne wchłanianie preparatu.
Kurkuma zawarta w kapsułkach pochodzi z Indii.
Kapsułki z celulozy roślinnej, przyjazne wegetarianom i
weganom.

JAKOŚĆ, KTÓRA CZYNI CUDA.
WARTO WIEDZIEĆ!
Kurkumina95™ od Yango® zawiera w sobie SILNY EKSTRAKT z kurkumy. To znaczy, że stosując nasz preparat otrzymasz
widocznie lepsze rezultaty, w porównaniu do suplementów na bazie sproszkowanej kurkumy. Ekstrakt, a sproszkowana roślina
to potężna różnica pod względem siły działania na organizm ludzki.

Składnik aktywny
Ekstrakt z kłącza kurkumy
w tym kurkuminoidy (95%)
w tym kurkumina (80%)
Ekstrakt z czarnego pieprzu
w tym piperyna (98%)
Pozostałe informacje
Kapsułek w opakowaniu
Rodzaj kapsułek
Sugerowana dawka dzienna
1 opakowanie wystarcza na

Dawka dzienna
700 mg
665 mg
532 mg
10 mg
9,5 mg
120 kapsułek
Wegetariańskie
2 kapsułki
60 dni

Skład: ekstrakt z kłącza kurkumy (Curcuma longa) standaryzowany na 95% zawartości kurkuminoidów w tym min. 80%
kurkuminy, substancja przeciwzbrylająca:celuloza mikrokrystaliczna; ekstrakt z czarnego pieprzu (Piper nigrum)
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standaryzowany na 95% zawartości piperyny, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; otoczka
kapsułki: celuloza roślinna.
Informacja: Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Osoby
przyjmujące leki przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Niewskazane małym dzieciom,
kobietom w ciąży oraz karmiącym. Kraj pochodzenia: Indie. Podmiot odpowiedzialny: Yango Sp. z o.o. Masa netto: 48 g.
Informacja alergiczna: produkt nie zawiera glutenu, cukru, składników mlecznych, soli spożywczej, kukurydzy, drożdży,
skorupiaków, pszenicy, soi.
Produkowane bez użycia sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących.
Produkt wolny od metali ciężkich, takich jak arsen, kadm, ołów czy rtęć.
Główny Inspektorat Sanitarny: GIS-ŻP-SD-4230-07961/KC/16
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