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Curcumin+piperine 95% (Total
Defense) 30 cps COSMOPHARM

Absorbtie superioara, eficacitate maxima,
beneficii multiple pentru organism.

Formula imbuntatita: Curcuminul C3 Extract + Piperine 95%, un duo imbatabil cu puternice
actiuni antiinflamatoare, antioxidante, antiaging, antiinfectioase si antitumorale.
Utilizat din cele mai vechi timpuri in medicina traditionala indiana, turmericul (Curcuma
longa) se remarca printr-o concentratie ridicata de antioxidanti puternici, polifenoli si
uleiuri esentiale care protejeaza sanatatea intregului organism.
Curcumin C3 Extract Standardizat 95% curcuminoide actioneaza cu succes in nenumarate
afectiuni ce au la baza procesul inflamator, prin capacitatea sa de a stopa evolutia acestuia
chiar la nivel molecular. Efectul sau antioxidant remarcabil il recomanda ca un redutabil
agent anti-imbatranire si rejuvenare dar si ca important sprijin al functiei inimii. Blocheaza
procesele degenerative de la nivelul creierului. Este un adjuvant valoros in afectiunile ce
ataca cartilajele si sustine cu succes sanatatea sistemului nervos. Totodata este considerat a
avea efecte terapeutice remarcabile in repararea afectiunilor tumorale.
Piperina (din fructe de Piper nigrum standardizat 95% piperine) este un compus bioactiv
care ajuta la ameliorarea greturilor, a durerilor de cap, a digestiei deficitare si are, de
asemenea, proprietati antiinflamatorii.
Numeroasele cercetari stiintifice confirma ca piperina imbunatateste absorbtia
curcuminului in organism de pana la 20 de ori.

  EFECTE SI BENEFICII:

Proprietăți antioxidante, antiinflamatoare și anticancerigene semnificative

Curcuminul C3 Extract + Piperine 95% este eficient in neutralizarea radicalilor liberi,
ce determina procesul de imbatranire si imbolnavire
Ajuta la reducerea inflamatiei din organism
Contribuie la refacerea tesuturilor afectate
Curcuminul actioneaza cu succes in prevenirea si ameliorarea afectiunilor
osteoarticulare
Contribuie la stimularea proceselor de refacere a ţesutului conjunctiv şi a lichidului
sinovial
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Are efect antiinflamator, reduce durerea si discomfortul de la nivelul articulatiilor
afectate

Sprijina sistemul imunitar

Ajută la menținerea sanatatii intregului organism, prin efectele sale antimicrobiene și
antiparazitare
Curcuminul C3 Extract + Piperine 95% are efect antifungic (distruge candida
albicans), antiviral si antibacterian
Sustine sistemul imunitar
Lupta cu alergiile
Ajută la menținerea sănătății pielii
Contribuie la eliminarea toxinelor

Sustine o digestie sanatoasa

Sprijina digestia si absorbtia nutrienților
Sustine sanatatea sistemului digestiv
Ajuta la controlul greutatii corporale

Sustine sanatatea organelor si a sistemelor interne

Sustine si vitalizează functiile sistemului nervos
Intarzie procesele degenerative
Creste nivelul serotoninei si dopaminei, neurotransmitatori responsabili pentru o stare
mentala buna
Prin chelatarea cuprului si fierului in exces, are actiune neuroprotectoare si combate
deficitul de memorie
Sprijina functia inimii
Contribuie la mentinerea sanatatii tractului respirator superior
Ajuta la mentinerea sanatatii ficatului si împiedica acumularea grasimilor

INDICATII:

afecțiunile cardiovasculare, metabolice, degenerative, tumorale, încetiniriea
procesulului de îmbătrânire și îmbolnăvire, prelungirea duratei și calitatea vieții,
prevenirea și ameliorarea afecțiunilor reumatice cronice, durerea și discomfortul de la
nivelul articulațiilor afectate (afecțiuni ale articulațiilor), reumatism articular și alte
afecțiuni artritice, afecțiuni digestive (gastro-intestinale) diverse, gastrită, afecțiuni
tumorale,inclusiv diferite forme de cancer (de sân, de prostată etc), afecțiuni hepatice,
pulmonare, renale, afecțiuni ale pielii, Alzheimer, Parkinson, alte afecțiuni cronice, de
natură inflamatorie, reumatism, artrită reumatoidă, osteoartrită, spondilită,
ateroscleroză, sindrom de intestin iritabil, rectocolită ulcero-hemoragică, alergii

ADMINISTRARE:

Adulți: 1 capsula zilnic, la masa cu un pahar de apa.

Forma de ambalare: Cutie cu 30 capsule vegetale



Ingrediente active/capsula vegetala (670mg):

Curcumin C3 Complex (Curcuma longa) – extract standardizat 95% curcuminoide
400mg
Piper-negru/Piper Nigrum extract standardizat 95% piperine
5mg


