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Inflanat + curcumin 95 60 cps
HERBAGETICA

Imunomodulator, susţine sistemul respirator,
calmează durerea, calmant natural

Descriere

Inflanat+ Curcumin95 are o formulă îmbogățită cu 10 extracte naturale care garantează un efect
puternic antiinflamatoar și antioxidant. Asocierea de Curcumin95 C3 complex cu extractele de
Boswellia Serrata, Acerola, Salvie, Cimbru și Cuișoare combate eficient inflamația din corp și inhibă
activitatea anumitor enzime activează răspunsul inflamator în corp.
- 10 extracte intense naturale cu efect rapid antiinflamator
- Vitamina C naturală extract 3-4:1 din Acerola, standardizat cu 17% Vitamina C, stimulează
imunitatea
- Salvie extract 4:1 din frunze acționează ca antiseptic natural
- Cimbru-de-cultura extract standardizat cu 0,2% Timol este un puternic calmant natural
- Cuișoare extract din muguri florali, omoară bacteriile
Sub formă de capsule vegetale, ce pot fi administrate și în dietele vegetariene/vegane. 
 
Acțiuni:
• imunostimulator
• atenuează durerea
• susține sistemul respirator
• menține integritatea și funcționarea normală a mucoasei stomacului
• combate starea de astenie fizică şi psihică
• detoxifiant
 
Boswellia serrata (Arborele de tamâie) - Adjuvant în afecţiunile respiratorii prin combaterea tusei, a
durerilor din zona pieptului determinate de efortul de tuse, febră, stare de astenie fizică şi psihică.
Salcie albă (Salix alba) - Acest extract are un puternic efect antibacterian fiind utilizat în
ameliorarea infecţiilor şi iritaţiilor de piele.
Ghimbir (Zingiber officinale) - Sunt binecunoscute proprietăţile antivirale şi antibacteriene ale
ghimbirului. Pe lângă aceste proprietăţi, sucul cristalizat pulbere are numeroase beneficii: tratarea
tulburărilor respiratorii (eliminarea mucozităţilor depuse pe plămâni), prevenirea vertijului, combaterea
efectelor chimioterapiei, îmbunătăţirea diurezei şi a circulaţiei sanguine.
Curcumin95 C3 complex (Curcuma longa) - complet lipsit de efecte adverse. Efectul extractului
de Curcumin95 C3 complex este dat de capacitatea sa de a inhiba activitatea unor enzime care joacă un
rol important în producerea şi menţinerea inflamaţiei la nivel cronic. Totodată, stimulează crearea de
cortizol care înlătură inflamația. Curcumin95 C3 complex are capacitatea de a regla numeroşi factori:
citokine, kinaze proteice, molecule de adeziune, molecule redox și enzimele cauzatoare de inflamaţii. La
nivel molecular, s-a demonstrat efectul curcuminoidelor asupra blocării factorului nuclear NF-KappaB
(NFkB), un factor de transcriere care intervine în prima linie de apărare contra bolilor infecțioase și
stresului celular.
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Adjuvant în:

afecțiuni pulmonare

diabet artrită
boli neurodegenerative
depresie
afecțiuni cardiovasculare
gripa
raceala
ruptura musculara
afecțiuni hepatice
reumatism
TBC
afecțiuni ale prostatei
tromboflebita

 

Mult timp s-a crezut că inflamațiile fac parte din procesul de vindecare pentru anumite boli. S-a
demonstrat  însă că acest  lucru este parțial  valabil.  Majoritatea bolilor  degenerative derivă din
inflamații cronice. Astăzi, studiul inflamațiilor a evoluat de la analiza țesuturilor la studiul la nivel
nuclear.  Factorul  nuclear  NF-KappaB  este  principalul  mod  de  a  „ajusta”  acest  efect
inflamator și astfel de a lupta împotriva bolilor.

Compușii naturali extrași din Curcumin95 C3 complex inhibă factorul NF-kB.

Lemn-dulce  (Glycyrrhiza  glabra)  -  Aceasta  este  considerată  planta  imunităţii.  Extractul  din
rădăcini are acţiune expectorantă, antispastică, diuretică, estrogenă, antialgică şi antiinflamatoare.

Vitamina C naturală extrasă din Acerola (Malpighia glabra) are un rol important în stimularea
sistemului imunitar prin creşterea rezistenţei faţă de viruşi şi bacterii şi are capacitatea de
a reduce inflamaţiile.

Salvia (Salvia officinalis) arecalități antiinflamatoare acționând asupra mai multor probleme de
sănătate, cum ar fi artrita și guta, boli de inimă și tensiune arterială ridicată. În plus, este și
un antiseptic natural având capacitatea de a preveni infecțiile bacteriene și virale.

Cimbru-de-cultură (Thymus vulgaris) acționează ca și calmant și expectorant în cazul bolilor
respiratorii: bronșită, astm cronic, congestie nazală, răceli, gripă sau alergiile sezoniere. Totodată,
calmează și durerea și acționează ca antiinflamator asupra afecțiunilor articulare.

Cuișoarele (Syzygium aromaticum) au efect calmant datorită conținutului de Eugenol, substanță
activă care reduce senzația de durere acționând direct asupra receptorilor nervoși. Cuișoarele au și
efect puternic antimicrobian și antiviral fiind o alternativă naturală eficientă în tratamentul
infecțiilor bacteriene și virale.

Piper negru (Piper nigrum) extract standardizat cu 5% piperină - Piperina este cunoscută
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pentru proprietățile sale antioxidante și  antiinflamatoare.  Aceasta stimulează sistemul imunitar,
contribuie la detoxifierea ficatului, accelerează arderile de grăsimi și este adjuvant în indigestie.
Piperina potenţează acţiunea Curcumin95 C3 complex mărindu-i biodisponibilitatea în organism
cu peste 2000%.

Produs notificat de Serviciul Naţional pentru Plante Medicinale Aromatice şi Produse ale
Stupului Notificare seria AA nr. 11788/10.05.2018.

Compoziție per 1 capsulă:

Arbore-de-tămâie (Boswellia serrata) extract standardizat 5-10:1 garantat cu 70% Acizi
Boswellici     68 mg  

Curcumin95 C3 complex  (Curcuma longa) extract standardizat 64-66:1 garantat cu
95% Curcuminoide            58 mg  

Piper (Piper nigrum) extract standardizat garantat cu 5% Piperina           10 mg  
Salcie (Salix alba) extract standardizat 20:1 garantat cu 25% Salicina         58 mg  
Ghimbir (Zingiber officinale) extract standardizat 25-40:1 garantat cu 5% Gingeroli        50 mg  
Lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra) extract standardizat garantat cu 12% Glicirizina  20 mg  
Acerola  (Malpighia glabra) extract standardizat 3-4:1 garantat cu 17% Vitamina C        50 mg  
Salvie (Salvia officinalis) extract 4:1  36 mg  
Cimbru-de-cultură  (Thymus vulgaris) extract standardizat garantat cu 0,2% Timol        20 mg  
Cuișoare (Syzygium aromaticum) extract 4:1  20 mg  
Capsulă vegetală

 

Administrare                                  câte 2-3 capsule                 pe zi    
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