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CURCUZYM-INTERCELL KAPS. 100KAPS.
 

Cena: 219,00 PLN

Opis słownikowy

Postać KAPSUŁKI

Producent Mito-Pharma

Substancja
czynna

CURCUZYM

Opis produktu
 

CurcuZym-Intercell®
Suplement diety.

Zawiera charakteryzujący się szczególnie wysoką biodostępnością wyciąg z kurkumy (kurkuminę), enzymy roślinne: bromelainę i
papainę, a ponadto aminokwas lizynę oraz dwa mikroskładniki odżywcze: witaminę D3 i cynk.

Skład i sposób użycia
Składniki: wyciąg z kurkumy, skrobia, kapsułka roślinna na bazie celulozy oraz gumy gellan, bromelaina, papaina, L-lizyna, diglicynian
cynku, cholecalcyferol, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych

Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka

Skład zalecanej dziennej porcji:
Substancja
1 kapsułka
Wyciąg z kurkumy: 250 mg
w tym kurkumina:40 mg
Enzymy (bromelaina, papaina)150 mg (1500 FIP*)
L-lizyna50 mg
cynk4 mg1
Witamina D3 400 IU2 (10 µg)
*Aktywność enzymu. Zalecana przez Międzynarodową Federację Farmaceutyczną (FIP)
1 – 40% RWS*
2 – 200% RWS*
*RWS – referencyjna wartość spożycia

Sposób użycia: 1 raz dziennie po 1 kapsułce na około 30-60 minut przed posiłkiem lub najwcześniej dwie godziny po posiłku, należy
popić wystarczającą ilością wody.
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Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Należy przestrzegać zdrowego trybu życia i zrównoważonego sposobu żywienia. Nie stosować w przypadku
nadwrażliwości na składniki preparatu.

Produkt przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia. Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży ani karmiących piersią.

Uwaga: Produkt nie może być stosowany przez osoby uczulone na ananas, papaję lub przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi (np.
Marcumar®)

Pozostałe informacje:
Warunki przechowywania:
Przechowywać w lodówce, w temperaturze pomiędzy 2o a 8oC, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Podczas transportu oraz w
czasie podróży produkt można przechowywać również poza lodówką, jednak w temperaturze nie przekraczającej 25 °C i nie dłużej niż
przez cztery tygodnie.

Najlepiej spożyć przed (miesiąc, rok) /Numer partii: patrz etykieta na spodzie.

Wyprodukowane
w Niemczech przez:

INTERCELL Pharma
GmbH
Altlaufstrasse 42
D – 85635 Höhenkirchen
Deutschland

dla

MITO-PHARMA
DOROTA KRAWCZYK
ul. Sikorskiego 22
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: 095 736 50 50
www.mito-cell.pl
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