
LiposolTM Curcumin C3 Complex®
liposomalna kurkumina C3 Complex®  

(standaryzowany ekstrakt 95% SaBiNSa) 170 mg/5 ml 
250 ml (buteleczka z miarką)

Suplement diety w płynie
 

Kurkumina Curcumin C3 Complex® została zamknięta  
w formie produktu liposomalnego liposolTM C3 
Complex®. liposomy są małymi kuleczkami lipi-
dowymi, które powstają naturalnie w momencie 
kontaktu wody z lecytyną, składnikiem soi nie-
modyfikowanej genetycznie. liposomy są łatwo 
wchłaniane przez organizm. Gdy kurkumina roz-
puszcza się w wodzie i miesza z lecytyną zachodzi 
proces enkapsulacji liposomalnej. Rezultatem jest 
szybsze wchłanianie kurkuminy we krwi i bezpo-
średnio do ścian komórkowych.  

Dostępne opakowania: 250 ml (objętość netto).

Dzienna porcja 10 ml zawiera: 
360 mg kurkuminy C3 Complex®.

Opakowanie 250 ml zawiera porcji (5ml) 
= 50 dni suplementacji.

Obszar działania kurkuminy: kurkumina wyka-
zuje właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwiru-
sowe, przeciwgrzybiczne i przeciwzapalne. 

Składniki: woda, Curcumin C3 Complex® (Sabinsa Cur-
cumin longa - ekstrakt standaryzowany 95% kurkumi-
noidów), fosfolipidy (lecytyna niemodyfikowana 
genetycznie NON GMO), substancja utrzymująca 
wilgoć (glicerol), substancja konserwująca (sorbi-
nian potasu), etanol (<4,2% obj.).
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porcja  
(5 ml)

Dzienna 
porcja 
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RWS* 
%

Curcumin C3 complex®  
(ekstrakt z kurkumy 
standaryzowany na 95% 
kurkuminoidów)

170 mg 360 mg **

* RWS: dzienna referencyjna wartość spożycia dla dorosłych. 
** RWS: dzienna referencyjna wartość spożycia nie została określona.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbęd-
na do uzyskania korzystanego działania produktu: 
1 porcja 5 ml zawiera 170 mg kurkuminy. Zalecane 
spożywać 2 porcje dzienne (2 x 5ml) rozpuszczone  
w szklance wody bądź soku. Do opakowania dołą-
czona jest miarka ułatwiająca odmierzenie odpo-
wiedniej porcji produktu. Wstrząsnąć przed spoży-
ciem.

Warunki przechowywania: przechowywać w tem-
peraturze pokojowej, w sposób niedostępny dla ma-
łych dzieci. Po otwarciu przechowywać w lodówce. 
Chronić przed światłem.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu 
dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako 
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zale-
ca się kobietom w ciąży, karmiącym oraz dzieciom.  
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia nale-
ży stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdro-
wy styl życia.

Działanie LiposolTM Curcumin C3 Complex®: 
Działanie kurkuminy 
(Curcuma longa oświadczenia zdrowotne)

• pomaga utrzymać zdrowie płuc i górnych dróg  
 oddechowych,
• pomaga utrzymać zdrową skórę,
• pomaga utrzymać zdrową wątrobę,
• wspomaga apetyt w przypadku utraty apetytu,
• wspomaga produkcję i jakość krwi,
• wspomaga funkcjonowanie serca,
• wspomaga krążenie krwi,
• pomaga w utrzymaniu skutecznego działania  
 układu odpornościowego,
• pomaga w utrzymaniu odporności na alergie,
• ma znaczące właściwości antyoksydacyjne,
• wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego***. 

Premium liposomal absorption Technology

*** Oświadczenie zdrowotne producenta Sabinsa Corporation USA  
 www.curcuminoids.com
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Podmiot odpowiedzialny za informacje na temat 
żywności:

MeDiCaliNe, Ostrówiec 150, 05-480 Karczew
Tel.: +48 602 667 200, e-mail: office@medicaline.pl
www.medicaline.pl, www.liposol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych in-
formacji należy zwrócić się do przedstawiciela 
podmiotu odpowiedzialnego za informacje na 
temat żywności: 

MeDiCaliNe, Ostrówiec 150, 05-480 Karczew
Tel.: +48 602 667 200, e-mail: office@medicaline.pl
www.medicaline.pl, www.liposol.pl

Najlepiej spożyć przed końcem (miesiąc/rok)  
i numer partii produktu: znajdują się na opako-
waniu produktu.
Data aktualizacji ulotki: 01.2018

✓	NON GMO zawiera lecytynę nie modyfikowaną  
 genetycznie
✓	Bezpieczny 
✓	Wysoki standard farmaceutyczny sterylnej  
 i laboratoryjnej produkcji zgodnie z GMP  
 oraz HaCCP.

Premium liposomal absorption Technology

Linia polecanych produktów liposomalnych LiposolTM: 
liposol TM Vitamin C
liposolTM Vitamin D3 z lanoliny
liposol TM Curcumin C3 Complex® 
liposol TM Vitamin Complex aDeK
liposolTM Vitamin B  Complex Folate
liposolTM Vitamin B12 Hydroksykobalamina
liposolTM Vitamin K2 Bacillus Subtilis Natto 
liposolTM Vitamin K2 + D3 Bacillus Subtilis Natto 

Funkcjonalna miarka  
– przeźroczysta nakładka 
ułatwiająca precyzyjne 
dozowanie zalecanej porcji

Membrana zabezpieczająca  
– standard farmaceutyczny 

Szczelna systemowa 
zakrętka (standard  
farmaceutyczny) – 

– gwarantująca jakość  
i bezpieczeństwo produktu 

Produkt wyprodukowany  
i napełniony w zakładzie  

spełniającym najwyższe światowe  
standardy farmaceutyczne  

GMP oraz HaCCP

liposomalna technologia 
bioabsorbcji i enkapsulacji  

nano-molekularnej 

Curcumin C3 Complex® 
– optymalnie dobrane składniki 
oraz opatentowane i standaryzowane  
formuły i surowce zaopiniowane  
przez FDa (USa) oraz eFSa (Ue)

Czytelnie zaprojektowana etykieta  
- jasna informacja dla Konsumenta  
oraz estetyczny wygląd

Biała butelka  
(standard farmaceutyczny)  

- chroni substancję liposomalną 
przed fotoutlenianiem
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